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Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez 

Fundację Kultura Obrazu 
 
 
 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Fundację Kultura 
Obrazu z siedzibą w Katowicach, ul. Bocianów 11/1, KRS 0000367576, NIP 954-27-09-797, 
REGON 241744952, danych osobowych w związku z zawieranymi umowami, udzielanymi 
zgodami/oświadczeniami oraz wysyłką newslettera. Przekazywane informacje są zgodne z 
unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO). 
 
Administrator danych i dane kontaktowe 
Administratorem danych jest Fundacja Kultura Obrazu z siedzibą w Katowicach.  
Dane kontaktowe Fundacji: fundacja@kulturaobrazu.org. 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: fundacja@kulturaobrazu.org. 
 
Cel przetwarzania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane: 

1) w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. w związku 
ze świadczeniem usług, obsługą zleceń, realizacją projektów kulturalnych); 

2) w celu wykonania warunków zgody/oświadczenia na wykorzystanie zdjęć z Pani/Pana 
prywatnych zbiorów (np. na wystawach, w publikacjach, jako element archiwum 
społecznego); 

3) w celach marketingowych (np. wysyłka newslettera na temat usług i produktów 
Fundacji, m.in. wystaw, warsztatów, publikacji).  

 
Kategorie danych 
Fundacja informuje, że podanie następujących danych jest wymogiem umownym i 
jednocześnie warunkiem zawarcia umowy z Fundacją: imię, nazwisko, rodzaj i numer dowodu 
tożsamości, PESEL, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny. Podanie innych danych, 
takich jak numer telefonu, adres poczty elektronicznej jest wymogiem umownym, ale nie jest 
warunkiem zawarcia lub realizacji umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne.  
 
Konsekwencją podania danych umownych, takich jak numer telefonu i adres poczty 
elektronicznej, jest wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Fundację tych danych do celów 
związanych z ich zebraniem (kontaktowanie się za pomocą tych danych w celu realizacji 
umowy; możliwość przedstawienia ofert marketingowych – np. wysyłka newslettera na temat 
usług i produktów Fundacji, m.in. wystaw, warsztatów, publikacji).  
 
Odbiorcy danych 
Fundacja informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane jedynie podmiotom 
przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Fundacji oraz osobom upoważnionym, 
zatrudnionym w tych podmiotach – np. biuru rachunkowemu obsługującemu Fundację. 
 
Przetwarzanie danych w państwach trzecich 
Fundacja nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub 
organizacji międzynarodowych.  
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Okresy przechowywania danych 
Dane osobowe są przechowywane: 

1) w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby zawarcia umowy (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem 
umowy w celu jej zawarcia; lub od momentu zebrania danych w trakcie zawierania 
umowy; lub od momentu zebrania danych w trakcie trwania umowy (w razie 
uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania umowy) do czasu rozwiązania 
umowy; 

2) w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o 
wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania 
sprzeciwu. 

  
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych  
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo posiada Pani/Pan prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. 
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma 
Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie, wysyłając e-mail na 
adres: fundacja@kulturaobrazu.org. 
  
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych w Polsce. 
 
Informacje końcowe 
Zasady opisane w niniejszym dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia 
rozpoczęcia stosowania RODO.  
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