Załącznik do Regulaminu zamieszczania
Reklam i ogłoszeń w „Głosie Ziemi Oświęcimskiej”

ZAMÓWIENIE
na zamieszczenie reklamy/ogłoszenia w miesięczniku „Głos Ziemi Oświęcimskiej”
wydawanym przez Oświęcimskie Centrum Kultury
Proszę o zamieszczenie reklamy/ogłoszenia w wydaniu miesięcznika nr …………………………………….………
DANE DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA DROBNEGO:
Ogłoszenie drobne: pogrubione………. w ramce……….

w kontrze……….

Numer strony:……….

Treść ogłoszenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….……....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DANE DOTYCZĄCE REKLAMY MODUŁOWEJ:
Materiał: gotowy (na nośniku)………. do złożenia……….
Koszt………………………………………………………………………
Forma płatności: przelew………

gotówka………

Podstawa płatności: faktura VAT z OCK

DANE OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa firmy …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy ……………………………………… e-mail .………………………………………………………………………

Podpis osoby przyjmującej zamówienie

Podpis osoby zamawiającej

……………………………………………………………

……………………………………………………

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w regulaminie zamieszczania reklam
i ogłoszeń w „Głosie Ziemi Oświęcimskiej” oraz na stronie internetowej http://www.ock.org.pl/ w zakładce GZO.

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych:
Dane osobowe przetwarzane w związku z podejmowaniem działań na żądanie osoby mających na celu złożenie zamówienia
w Redakcji na zamieszczenie reklamy/ogłoszenia w miesięczniku „GZO” będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 danych, dalej jako: RODO).
Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż:
1. Dane osobowe Administrator pozyskuje bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od innej osoby – pracownika,
współpracownika danej instytucji, organizacji w ramach kontynuacji korespondencji w zakresie ustalania warunków
zmierzających do złożenia i zawarcia zamówienia w jej imieniu zgodnie z zapisami w Regulaminie.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z podjęciem działań zmierzających do przyjęcia
zamówienia na reklamę lub ogłoszenie drobne, realizacją zamówienia i jego rozliczeniem, w tym utrzymaniem kontaktu na
każdym etapie związanym z zamówieniem, a także w celach rozliczalności, jest Oświęcimskie Centrum Kultury (OCK) z
siedzibą w Oświęcimiu (32-600) przy ulicy Śniadeckiego 24. Kontakt z Administratorem na adres jego siedziby, telefoniczny:
+48338422575 lub +48338424461 lub e-mail: ock@ock.org.pl.
3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych lub realizacji praw osób można się kontaktować na adres e-mail iod@ock.org.pl lub pisemnie na adres siedziby
OCK z dopiskiem „dla IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na zasadach określonych w Regulaminie na potrzeby prowadzenia działań związanych z
podjęciem działań zmierzających do przyjęcia zamówienia, realizacją zamówienia i jego rozliczeniem, w tym utrzymania
kontaktu na każdym etapie związanym z zamówieniem, a także w celach rozliczalności wymaganej przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych dla wskazanych wyżej (pkt. 5.3) celów będzie:
– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zamówienia, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem zamówienia;
– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie dokumentowania
rozliczeń księgowych i archiwizowania dokumentów;
– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na obronie lub
dochodzeniu przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zmierzający do zawarcia zamówienia, w przypadku jego zawarcia przez czas
jego realizacji, rozliczenia, a następnie będą przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez czas określony w tych przepisach dla celów wykazania zgodności z
przepisami prawa i rozliczalności, tj. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym rozliczono zamówienie. Dane
osobowe, których cel przetwarzania ustał, a które nie są objęte celami archiwalnymi, zostaną usunięte (zanonimizowane)
nie później jednak niż do 60 dni od daty zamieszczenia w miesięczniku przedmiotu zamówienia.
7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania udzielenia dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich
sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, otrzymania kopii danych. W celu realizacji
wymienionych praw należy się skontaktować na dane wskazane w pkt. 5.1 i 5.2 niniejszej klauzuli.
Administrator zrealizuje przysługujące osobie prawa w zależności od podstawy prawnej i celu przetwarzania tych danych i w
odniesieniu do innych przesłanek RODO lub ciążących obowiązków prawnych wynikający z odrębnych przepisów krajowych
zwalniających Administratora z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca żądanie otrzyma
pisemną lub elektroniczną informację o powodach niezrealizowania przysługującego jej prawa.
8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania
danych np. w zakresie obsługi infrastruktury teleinformatycznej i hostingowej, drukarskiej lub inne podmioty uprawnione na
podstawie szczegółowych przepisów prawa, gdy wykażą uzasadniony interes prawny w dostępie do tych danych.
9. W przypadku uznania, przez osobę, której dane dotyczą, że przetwarzanie jej danych osobowych w sposób uzasadniony
narusza przepisy z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), przysługuje jej
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, email: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606950000.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą poddawane
profilowaniu.

Podanie danych do zamówienia jest dobrowolne, jednak brak podania danych w stopniu wymaganym skutkować będzie
niemożliwości zawarcia i zrealizowania przedmiotu zamówienia.

