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Niniejsza klauzula zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, osób współpracujących ze Stowarzyszeniem Jazz Like
That, kontrahentów Stowarzyszenia Jazz Like That oraz osób uczestniczących w wydarzeniach
kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszeniem Jazz Like That.
1. Administratorem danych osobowych jest – Stowarzyszenie Jazz Like That, ul. Cegielniana
20/28, 30-404 Kraków,
2. Inspektor Ochrony Danych – kontakt: e-mail: iodo@jazzlikethat.pl, poczta tradycyjna:
Stowarzyszenie Jazz Like That, ul. Cegielniana 20/28, 30-404 Kraków
3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz z niniejszą klauzulą
informacyjną.
4. Cel przetwarzania:
czynności związane z prawidłowym zorganizowaniem zajęć tanecznych
czynności związane z prawidłowym zorganizowaniem imprez i wydarzeń
kulturalnych
czynności związane z rezerwacją i sprzedażą biletów
świadczenie poszczególnych usług oferowanych przez Stowarzyszenie Jazz Like
That
zapewnienia
bezpieczeństwa
uczestnikom
wydarzeń,
pracownikom,
współpracownikom Administratora Danych
5. Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane Administrator przetwarzać będzie przez okres 2 lat lub w prawnie
uzasadnionych przypadkach do czasu:
ustania celu przetwarzania,
wykonania obowiązków nałożonych na Administratora wynikających z przepisów prawa
6. Prawa osób których dane dotyczą
Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do treści danych,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia skargi do PUODO ( adres: Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że
przetwarzanie danych narusza przepisy prawne
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie
będą profilowane
8. Podanie danych
Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może spowodować brak
możliwości udziału w zajęciach tanecznych/ wydarzeniu artystycznym/wydarzeniu
kulturalnym
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This clause contains information on the processing of personal data for the purposes of ensuring the safety of
employees, people cooperating with the Jazz Like That Association, contractors of the Jazz Like That
Association and people participating in cultural events organized by the Jazz Like That Association.
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1.

The administrator of personal data is - Jazz Like That Association, ul. Cegielniana 20/28, 30-404
Krakow,
2. Data Protection Inspector - contact: e-mail: iodo@jazzlikethat.pl, traditional mail: Jazz Like That
Association, ul. Cegielniana 20/28, 30-404 Krakow
3. The administrator processes personal data in accordance with the Regulation of the European
Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 and this information clause.
4. Purpose of processing:
activities related to the proper organization of dance classes
activities related to the proper organization of events and cultural events
activities related to the booking and sale of tickets
provision of individual services offered by the Jazz Like That Association
ensuring the safety of event participants, employees and associates of the Data
Administrator
5. Data processing period
Your data will be processed by the Administrator for a period of 2 years or in legally justified cases
until:
the purpose of processing has ceased to exist,
performance of obligations imposed on the Administrator under the law
6. Rights of data subjects
You have the following rights:
the right to access the content of the data,
the right to rectify (correct) your data,
the right to limit processing,
the right to lodge a complaint with PUODO (address: Personal Data Protection Office, ul.
Stawki 2, 00-193 Warsaw), if it is found that the data processing violates legal provisions
7. Automated decision making and profiling
Personal data will not be subject to automated decision making and will not be profiled
8. Providing data
Providing data is voluntary. Refusal to provide data may result in the inability to participate in a dance
class / artistic event / cultural event
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