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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w 
Gdańsku 

1. Administratorem danych jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-

851 Gdańsk, tel. 58 301 10 51, e-mail: sekretariat@nck.org.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować 

pod adresem: iod@nck.org.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) - w celu realizacji zawartej umowy. 

4. Pozyskane dane są przetwarzane są w celu udzielenia akredytacji prasowych podczas inauguracji 

obchodów roku Lecha Bądkowskiego w dniu 31 stycznia 2020 r. w Centrum św. Jana w Gdańsku.  

5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4. 

6. Dane mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

7. Istnieje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania. 

Powyższe można zrealizować kontaktując się z Administratorem danych pisemnie, mailowo lub 

telefonicznie.  

8. W każdej chwili można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w sposób określony w pkt. 7. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie 

zgody przed jej wycofaniem.  

9. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

10. Podane dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowaniu. 

11. W wypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych dokonuje się z naruszeniem prawa przysługuje 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji celu, o którym 

mowa w punkcie 4. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udzielenia 

akredytacji prasowej.  
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