
Załącznik nr 5 

do Regulaminu zamieszczania 

reklam w Gazecie Babickiej 

Klauzula informacyjna dla Reklamodawców Gazety Babickiej 
 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych będzie Dyrektor Domu Kultury Stare Babicie 

(„Administrator”); 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”), z którym można 

się skontaktować pod adresem: iod@domkultury-starebabice.pl; 

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej 

realizacji umowy, dla celów rachunkowych i podatkowych, a także mogą być przetwarzane 

dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią oraz w 

celu rozliczenia się przez Administratora z prawidłowości wykonania obowiązków 

wynikających z przepisów prawa; 

4. podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest: 

1) art. 6 ust. 1 pkt b RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 

której jest Pan/i stroną lub do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem 

umowy); 

2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego, który ciąży na Administratora takiego jak np. obowiązki 

wobec Urzędu Skarbowego); 

3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykazania działania zgodnie z prawem). 

5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą m.in. kontrahenci, podmioty świadczące 

usługi niezbędne do prawowitego funkcjonowania Domu Kultury Stare Babice (np. usługi 

IT, prawne, księgowe) oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania 

danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa; 

6. Pana/i dane będą przez Administratora przechowywane przez cały czas, przez który 

umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu wygaśnięcia obowiązków 

publicznoprawnych związanych z realizacją umowy, oraz do czasu upływu terminu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 

obowiązków archiwizacyjnych, w tym w celu zapewnienia nam możliwości wykazania 

działania zgodnie z prawem.  

7. Po upływie ww. terminów Pana/i dane zostaną usunięte niezwłocznie; 

8. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu; 

9. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

wyrażonej przed jej cofnięciem.  

10. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego 

złożenia w formie pisemnej na adres Administratora lub elektronicznej na adres mailowy 

IOD; 

11. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy 

prawa; 

12. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i prawidłowej realizacji 

umowy; 

13. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu (w tym 

profilowaniu). 


