MDK.4110.2.2021
KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 spawie swobodnego przepływu takich danych oraz
dyrektywy 95/46WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Kole,
ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło;

2.

Kontakt do inspektora ochrony danych, adres e-mail: inspektor@osdidk.pl

3.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis prawa: Ustawa
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z póz. zm.)

4.

Państwa dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie na zasadach
określonych w Art. 6 unijnego Rozporządzenia RODO i w zakresie niezbędnym do
realizacji określonego celu; na podstawie prawa – w celu wypełniania ciążących na
Miejskim Domu Kultury w Kole obowiązków prawnych oraz zadań realizowanych
w interesie publicznym, w celu realizacji umów, w celu ochrony i dochodzenia roszczeń,
dla ochrony Państwa żywotnych interesów lub na podstawie wyrażonej zgody na
przetwarzanie.

5.

Odbiorcą danych osobowych będą lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności:
a) pracownicy MDK w Kole, na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem
realizacji obowiązków służbowych,
b) upoważnione podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą MDK w Kole, jeżeli ta
obsługa wymaga przetwarzania danych powierzonych,

c) podmioty zewnętrzne (podmioty przetwarzające) uprawnione do przetwarzania
danych w imieniu MDK w Kole, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach
współpracy – niezbędnych dla naszej działalności,
d) uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać
dane w celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym MDK
w Kole jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
e) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
f) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
g) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,
h) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
i) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
j) prawo do przenoszenia danych,
k) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych
celów przetwarzania. Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być
dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie
dłużej niż przez wymagany prawem okres. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie
udzielonej zgody, to ich przechowywanie zakończy się do czasu cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

7.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.
Dyrektor

