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Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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), Dz. U. UE. L. 

2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest 

Niepubliczne Ognisko Artystyczne „Akademia Talentów” w Lublinie Lublinie z siedzibą przy 

ul. Bursztynowej 22, 20-576 Lublin, które przetwarza dane w celu realizacji zadań 

statutowych. 

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

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

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

Dane mogą być udostępniane przez Niepubliczne Ognisko Artystyczne „Akademia 

Talentów” w Lubliniepodmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie 

odrębnych przepisów. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych        

z 27 kwietnia 2016 r. oświadczam, że jako administrator danych przetwarzający dane dołożę 

szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,                               

a w szczególności zobowiązuję się zapewnić, aby dane te były:  

 przetwarzane zgodnie z prawem, 

 zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu 
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 

 merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, 

 przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie 
dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 
 

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru gdy uzna, iż 

przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest Pan Sławomir Wróblewski, adres e-mail: 

iod@wp.eu. 
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