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 Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż:  

1. Współadministratorami Państwa danych w rozumieniu art. 26 RODO przetwarzanych w 

celach związanych z obsługą wysyłki newslettera są Zakopiańskie Centrum Kultury z siedzibą 

przy ul. Kościeliska 7 34-500 Zakopane tel. +48 18 206 69 50 e-mail: newsletter@zck.com.pl 
oraz Gmina Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane (dalej: 

„Współadministratorzy”). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Gminy jest 

możliwy poprzez e-mailowy: iod@zakopane.eu. 

 

2. Dane osobowe podane przez Panią/Pana będą przetwarzane przez Współadministratorów, w 

zgodzie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej 

przesyłaniu na podany adres e-mail newslettera – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 

lit. a RODO). 

 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z subskrypcji, cofnięcia 

wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (co nastąpi także w 
wyniku rozwiązania umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na 

przesyłaniu newslettera). 

 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesyłania 

newslettera, niepodanie danych będzie skutkować niemożnością otrzymania newslettera.  

 

5. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej 

podstawie przed jej cofnięciem.  

 

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia; 

 

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące na rzecz 

Współadministratorów usługi związane z realizacją newslettera np. podmioty przetwarzające w 

zakresie wysyłki - FreshMail Sp. z o.o. 

 

8. Państwa dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego 

oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do 
Pana/Pani potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą 

Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. 
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