
 

Klauzula RODO 

 

 

Zgodnie z 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 (RODO) 

Administrator Danych informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaskie Stowarzyszenie Tańca, z siedzibą 

przy  

ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10, 15-703 Białystok, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 

nr KRS: 0000296512. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu prawidłowej 

realizacji  Projektów realizowanych w ramach programu Przestrzenie Sztuki Białystok. 

3. W związku z przetwarzaniem danych, w celu o którym mowa w pkt 2, odbiorcą Pani/Pana danych 

osobowych może być Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku 

im. Stanisława Moniuszki oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca z siedzibą w Warszawie, a także 

odbiorcami mogą być 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; inne podmioty, tj. biuro księgowe. 

4. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

określonego w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie jakim przepisy prawa nakazują 

przechowywać dane. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania;  

• przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie 

danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie 

zgody wyrażonej przez tą osobę oraz - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/Pani danych 

osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową udziału w projektach realizowanych w ramach Programu Przestrzenie Sztuki 

Białystok. 

9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 


