
Strona 1 z 4 

Załącznik nr 8 
Do Zarządzenia nr 2/2018 Dyrektora Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie 
Z dnia 1 marca 2018 r. (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 listopada 2020 r.) 
 
Regulamin korzystania z usług i zadań realizowanych przez Gminne Centrum Informacji 
w Mszczonowie 
 
Słowniczek: 
1. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie - oznacza administratora danych 

osobowych, z siedzibą przy ul. Żyrardowskiej 4, 96-320 Mszczonów, telefon kontaktowy: 
46 857 30 71, adres poczty elektronicznej: gci@mszczonow.pl, który świadczy usługi oraz 
przechowuje i uzyskuje dostęp do danych osobowych Użytkownika związanych z 
realizacją celów i zadań objętych statutem. 

2. Usługi – usługi odpłatne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1)-4) świadczone zgodnie 
z cennikami. 

3. Zadania – zadania wymienione w § 1 ust. 1 pkt 5)-19) świadczone w ramach realizacji 
celów statutowych. 

4. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, 
zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik 
korzysta ze strony internetowej www.gci.mszczonow.pl i portalu 
www.kiosk.mszczonow.infocentrum.com.pl 

5. Serwis - oznacza stronę internetową, którą administruje Gminne Centrum Informacji w 
Mszczonowie, działającą w domenach: www.mszczonow.pl, www.gci.mszczonow.pl oraz 
www.kiosk.mszczonow.infocentrum.com.pl 

6. Biuletyn – oznacza Gminny Biuletyn Informacyjny „Merkuriusz Mszczonowski”. 
7. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik 

uzyskuje dostęp do Serwisu lub wykonywana jest odpłatna usługa biurowa. 
8. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która korzysta z dostępnych usług lub bierze udział w zadaniach 
GCI. 

9. Usługa elektroniczna - usługa świadczona bezpośrednio lub drogą elektroniczną poprzez 
sieć telekomunikacyjną z wykorzystaniem technologii informacyjnej, której świadczenie 
jest zautomatyzowane i która wymaga niewielkiego udziału człowieka. 

10. RODO – oznacza Rozporządzenie 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. 
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§ 1 
Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie świadczy usługi oraz przechowuje i uzyskuje 
dostęp do danych osobowych Użytkownika związanych z realizacją celów i zadań objętych 
statutem, z zakresu: 
1) organizacji szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, konferencji, odczytów, wystaw; 
2) wynajmu obiektów, sal szkoleniowych, sprzętu komputerowego, organizacji dostępu do 

innych obiektów lub pomieszczeń będących w dyspozycji GCI; 
3) wsparcia w czynnościach biurowych (np. przepisywania, drukowania, kserowania, 

skanowania, faksowania, laminowania, bindowania dokumentów); 
4) przyjmowanie wpłat za ogłoszenia i reklamy zamieszczane w Gminnym Biuletynie 

Informacyjnym „Merkuriusz Mszczonowski”; 
5) udostępniania pracowni multimedialnej, w tym umożliwienie korzystania z Internetu; 
6) działalności informacyjną prowadzoną w różnych formach z wykorzystaniem 

różnorodnych środków przekazu; 
7) pomocy dla osób bezrobotnych oraz osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy; 
8) współpracę z instytucjami publicznymi i niepublicznymi, organizacjami pozarządowymi, w 

tym instytucjami zagranicznymi; 
9) organizowania wydarzeń i imprez promujących Gminę i Miasto Mszczonów, w tym 

wydarzeń i imprez związanych z kultywowaniem i krzewieniem tradycji i historii 
lokalnych, ochroną dziedzictwa narodowego, wychowaniem; 

10) prowadzenia biuletynu informacyjnego; 
11) działalności instruktażowo – metodycznej; 
12) gromadzenia, dokumentowania, tworzenia, promocji, ochrony i udostępniania informacji 

o dorobku lokalnym; 
13) udostępniania posiadanych obiektów i innego mienia będącego w dyspozycji GCI dla akcji 

lub organizacji wydarzeń zgodnym z celami statutowymi GCI; 
14) działalności wychowawczej i edukacyjnej skierowanej do różnych grup społecznych 

i wiekowych; 
15) organizacji różnych form promocji wyżej nie określonych; 
16) wspierania aktywności gospodarczej Gminy; 
17) prowadzenia Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej; 
18) prowadzenia Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów; 
19) prowadzenia Filii GCI w Osuchowie. 
 
§ 2 
1. Polityka Prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli Użytkownik korzysta z usług 

Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie, czyli składa zamówienie na realizację 
usługi biurowej lub zgłasza swój udział w zadaniach bezpośrednio lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowej, multimedialnej (SMS, MMS), 
newslettera, mediów społecznościowych (facebook, youtube, itp.), serwera SMS oraz 
dokonuje płatności. 
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2. W zależności od usług lub zadań, z których korzysta Użytkownik, GCI przetwarza 
następujące dane osobowe: adres e-mail, imię/imiona i nazwisko, miejscowość 
zamieszkania, data urodzenia, dane kontaktowe (telefon, mail), numer rachunku 
bankowego przy dokonywaniu płatności i inne podane przez Użytkownika. 

3. GCI wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Użytkownikom usług 
wymienionych w § 1 ust. pkt. 1)-4) oraz do realizacji zadań wymienionych w § 1 pkt. 5)-
19). 

4. Podstawą do przetwarzania danych jest realizacja usługi lub zadania na rzecz osoby, 
której dane dotyczą. Dane osobowe mogą być przetwarzane, jeśli osoba wyraziła zgodę 
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 
celów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz mogą być one przetwarzane, jeśli jest to 
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może 
być także szczególny przepis prawa, który pozwala GCI przetwarzać dane, w celu 
wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

5. GCI wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Użytkownikiem, na przykład 
pocztą elektroniczną, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, 
które zostały skierowane do GCI, w celu lepszego wykonywania usługi lub zadania, 
informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. 

6. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Użytkownika, GCI nie będzie 
mogło zrealizować usługi lub zadania. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. 
podatkowe oraz są niezbędne do realizacji zawartej umowy, GCI może wymagać podania 
także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych 
osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. 

7. GCI powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują 
określone obowiązki i funkcje w imieniu GCI. GCI udostępnia dane dostawcom usług 
mając na celu: wsparcie strony internetowej, realizację usług związanych z obsługą 
poczty elektronicznej, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów 
społecznościowych, realizację płatności związanych z opłatą za usługę, realizację usług 
związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich/pocztowych, 
realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz GCI. GCI powierza 
dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla 
prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu GCI. W przypadku przekazywania 
danych, GCI zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług 
na rzecz GCI. 

8. GCI nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w 
ust. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami 
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prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, 
wykonywania lub obrony praw GCI. 

9. GCI w uzasadnionych przypadkach wymienionych w ust. 1 i 7 przekazuje dane osobowe 
poza Europejski Obszar Gospodarczy, odbiorcom takim jak (facebook, youtube). 
W przypadku zaistnienia potrzeby innym podmiotom. 

10. GCI przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie przez taki okres, jaki jest 
konieczny dla należytego wykonywania usługi lub zadania na rzecz Użytkownika, tj. 
świadczenia usługi lub zadania, a także dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem 
usługi lub zadania, a także przez okres, jaki wynika z obowiązków nałożonych na GCI 
przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, 
zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. 

11. GCI zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń 
danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
przetwarzanym danym osobowym. 

12. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym 
zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii danych 
przetwarzanych przez GCI. 

13. Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych w przypadku, gdy 
dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 

14. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych przez GCI. 

15. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych przez GCI. 

16. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych. 
17. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do 

Użytkownika lub wskazanej osoby trzeciej. 
18. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. 

ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa: http://www.uodo.gov.pl/. 

 
§ 3 
1. Wszelkie skargi lub wnioski dotyczące wykonywania usługi lub zadania, wynikające z 

nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu, nie będą rozpatrywane. 
2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, GCI prosi o kontakt 

pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 
 
§ 4 
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

obowiązującego prawa. 
2. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie zastrzega sobie prawo zmiany treści 

niniejszego Regulaminu. 


