
KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 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 - RODO) 

informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w 

Lublinie „Radiem Lublin” S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Obrońców Pokoju 2, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000130672. 

1. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie kontakt pod adresem: Radio 

Lublin, 20-030 Lublin ul. Obrońców Pokoju 2. 

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub/ oraz Pana / Pani małoletniego dziecka w 

celu uczestnictwa w zajęciach „Zima w Radiu Lublin” będzie odbywać się na podstawie 

Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania 

jest również realizacja zadania publicznego w postaci organizacji ferii zimowych przy 

wsparciu Miasta Lublin, które realizujemy w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 

lit. e RODO). 

3. Pani/Pana dane osobowe/dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w 

zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych lub/oraz Pani/Pana dziecka mogą być: 

a) osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania 

swoich obowiązków służbowych; 

b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w szczególności instruktorzy 

prowadzący zajęcia; 

c) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub/oraz Pani/Pana dziecka 

przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo 

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co jest równoznaczne z rezygnacją 

uczestnictwa dziecka w zajęciach. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do dokonania zapisu 

uczestnika na zajęcia, a w konsekwencji możliwości uczestnictwa w zajęciach. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 


