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 Ewidencja udostępniania danych osobowych przetwarzanych w Bemowskim Centrum Kultury w 
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Udostępnianie danych osobowych 

 

§ 21 

1. BCK udostępnia przetwarzane na jego obszarze dane wyłącznie osobom do tego upoważnionym na mocy uregulowań 

wewnętrznych obowiązujących w tym zakresie na jego obszarze. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wynikać może tylko z odrębnego dokumentu zawierającego imienne 

upoważnienie dostępu do danych wraz ze wskazaniem zakresy dostępu do danych. 

 

 

§ 22 

1. BCK zapewnia dostęp do przetwarzanych danych osobom fizycznym będącym dysponentami tych danych. 

2. Dysponentami danych są osoby, które powierzyły swoje dane BCK w związku z uczestnictwem w zajęciach, 

przedsięwzięciach realizowanych przez BCK lub zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych  na podstawie umów o pracę i umów 

cywilno - prawnych. 

3. Osoby niezatrudnione przy przetwarzaniu danych określonej kategorii, w tym dysponenci danych, mające interes prawny 

lub faktyczny w uzyskaniu dostępu do tych danych (dalej „osoby zainteresowane”), mogą mieć do nich wgląd wyłącznie w 

obecności upoważnionego pracownika BCK i za zgodą ADO lub ABI.  

 

§ 23 

1. Dostęp do danych i ich przetwarzanie bez odrębnego upoważnienia ADO lub ABI może mieć miejsce wyłącznie w 

przypadku działań podmiotów upoważnionych na mocy odpowiednich przepisów prawa do dostępu i przetwarzania danych 

określonej kategorii. 

2. W szczególności dostęp do danych na wskazanej w ust. 1 zasadzie mogą mieć: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, organy skarbowe, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojskowe Służby Informacyjne, sądy 

powszechne, Najwyższa Izba Kontroli, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i inne upoważnione przez przepisy prawa 

podmioty i organy, działające w granicach przyznanych im uprawnień - wszystkie w/w po okazaniu dokumentów potwierdzających 

te uprawnienia. 

 

§ 24 

BCK zapewnia osobom fizycznym, których dane są przetwarzane w związku z realizacją jego celów statutowych realizację 

uprawnień gwarantowanych im przez obowiązujące przepisy prawa. W szczególności każdej osobie fizycznej, której dane są 

przetwarzane w związku z realizacją celów statutowych BCK, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zakresie jej uprawnień 

związanych z ochroną danych, a także prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych na 

zasadach określonych w Ustawie. 

 


