
INFORMACJA 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z 

OFERTY WIDZEWSKICH DOMÓW KULTURY Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, AL. 

PIŁSUDSKIEGO 133 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły tego 

dotyczące znajdują się poniżej. 

I. Administrator danych osobowych. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Widzewskie Domy Kultury z siedzibą w 

Łodzi, al. Piłsudskiego 133(zwane w dalszej części WDK). 

II. Cele i podstawy przetwarzania. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WDK w następujących celach i przez 

następujący czas : 

1. Realizacji umowy o uczestnictwo w zajęciach, w tym kontaktowanie się w sprawach 

związanych z realizacją umowy – w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej z 

Panią/Panem umowy zlecenia (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. b 

ROZPORZĄDZENIA 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) – 

zwanego dalej RODO) w związku z właściwymi przepisami Kodeksu Cywilnego – 

przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu do upływu okresu przedawnienia, a w 

przypadku sporu sądowego – do prawomocnego zakończenia postępowania sądowego 

i egzekucyjnego, 

2. Realizacji wspólnego przedsięwzięcia – w zakresie niezbędnym do realizacji tego 

przedsięwzięcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres współpracy. 

 

III. Kategorie danych, które przetwarza WDK.  

WDK będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych : podstawowe dane 

identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwisko rodowe, obywatelstwo, data urodzenia, miejsce 

zamieszkania, adres do korespondencji), dane identyfikacyjne przyznane przez organy 

publiczne (numer dowodu osobistego i wskazanie organu, który go wydał, numer Pesel,), 

dane kontaktowe (numer telefonu i adres mail), ewentualnie dane Pani/Pana  

przedsiębiorstwa. 

IV. Odbiorcy danych. 

1. WDK udostępnia Pani/Pana dane osobowe w następujących przypadkach :  

a) gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m. in. ZUS, NFZ, 

urzędom pracy, Krajowej Administracji Skarbowej, PFRON, komornikom 

sądowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, innym 

organom państwowym, 

b) gdy jest to niezbędne dla realizacji potrzeb WDK w celu realizacji i organizacji 

współpracy, 



c) partnerom, kontrahentom i osobom korzystającym z oferty WDK – wyłącznie w 

zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub wspólnego przedsięwzięcia, a w 

pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej Pani/Pana 

zgody, 

d) operatorom pocztowym, firmom kurierskim, 

e) przewoźnikom. 

2. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym 

na zlecenie i w imieniu WDK, na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na 

rzecz WDK, na przykład :  

a) usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie 

systemów informatycznych, 

b) usług księgowych, 

c) usług kadrowo – płacowych, 

d) obsługi poczty tradycyjnej, recepcji, 

e) usług drukarskich, 

f) usług prawnych, doradczych. 

  

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

WDK nie będzie przekazywać Pani/Pana danych poza teren Polski. 

VI. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą. 

Przysługuje Pani/Panu : 

a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) Prawo do usunięcia danych. 

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby WDK przetwarzała Pani/Pana 

dane, może Pani/Pan zażądać, aby je usunąć, 

d) Ograniczenia przetwarzania danych 

Może Pani/Pan zażądać, aby WDK ograniczył przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z 

Panią/Pana działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem WDK ma nieprawidłowe dane na 

Pani/Pana temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żeby WDK 

je usunęła, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych, 

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych :  

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w 

celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest WDK 

niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do 

sprawowania powierzonej WDK władzy publicznej. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać 

WDK Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie 

przetwarzania przez WDK danych objętych sprzeciwem. WDK przestanie przetwarzać 

Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wskaże, że podstawy przetwarzania przez 

WDK Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane 

są WDK niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

f) Prawo do przenoszenia danych : 



Ma Pani/Pan prawo otrzymywać od WDK w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane 

osobowe Pani/Pana dotyczące, które Pani/Pan dostarczył/a WDK na podstawie umowy 

lub Pani/Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić WDK przesłanie tych danych 

bezpośrednio innemu podmiotowi. 

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że WDK przetwarza Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, 

może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. 

h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych 

osobowych, które WDK przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody 

nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.  

 

W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres mail : 

iodo@wdk.pl, zadzwonić pod numer +48574256267, lub udać się do siedziby WDK. 

Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień WDK będzie musiała 

zweryfikować Pani/Pana tożsamość.   

 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych. 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Jeśli nie poda Pani/Pan danych lub ich nie 

zaktualizuje, wówczas WDK może odmówić zawarcia umowy. 

     VIII. Inspektor Ochrony Danych. 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Karoliny Chudzik, z którą możesz się 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez mail: 

iodo@wdk.pl, telefon : +48574256267 lub pisząc na adres naszej siedziby, wskazany w punkcie I z 

dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. 
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