Klauzula informacyjna
[do realizacji praw osób, których dane osobowe dotyczą]
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (RODO), informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Mikołowie [MDK]. Dane adresowe i kontaktowe
Administratora: [43-190] Mikołów, Rynek 19, telefon +48 [32] 226 21 47, e-mail: sekretariat@mdkmikolow.eu
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@mdkmikolow.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „dla
IODo”.
3.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji Pani/Pana żądania odnoszącego się do praw osób, których dane
dotyczą określonych w RODO odbywa się:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się przez Administratora
z obowiązków prawnych nałożonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w zakresie realizacji żądań osób odnoszących się do danych osobowych i w celu ich dokumentowania
i archiwizowania przez określony czas.
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest konieczne w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
którym jest prowadzenie wewnętrznej ewidencji osób, które wniosły żądanie o realizację ich praw.
Ponadto celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zweryfikowanie Pani/Pana jako właściwej osoby, wobec, której
Administrator ma zrealizować żądanie, czy udzielić stosownych informacji o przetwarzaniu danych osobowych według
wnoszonego żądania.
4. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana, wobec których ma nastąpić realizacja Pani/Pana żądań przez Administratora jest
dobrowolne, jednak w zakresie minimalnym konieczna do właściwego wypełnienia obowiązków przez Administratora wobec
osoby, która składa żądanie, a wobec osoby, której dane dotyczą. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości
spełnienia Pani/Pana żądań.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania o realizację praw osób, których dane dotyczą i dalej
będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła odpowiedź na żądanie i ich
realizacja.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi w ramach zawartych
z nim umów powierzenia przetwarzania danych [art. 28 RODO] np.: dostawcy systemów teleinformatycznych, outsourcing
pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych oraz inni odbiorcy legitymujący się wyłącznie interesem prawnym w pozyskaniu
dostępu do Pani/Pana danych osobowych. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom
pocztowym lub kurierskim w zakresie prowadzonej korespondencji.
7. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z przysługujących jej praw:
a) do dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
c) do żądania usunięcia danych, o ile istnieją przesłanki, iż przetwarzane jest niezgodnie z prawem albo przetwarzanie danych nie
jest już niezbędne dla realizacji celów określonych przez Administratora;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora;
W celu zgłoszenia realizacji swoich praw może Pani/Pan opracować własne pismo (wniosek) lub skorzystać z gotowego wniosku
dostępnego na stronie internetowej https://www.mdkmikolow.eu/pl/ w zakładce RODO, który po uzupełnieniu należy przesłać na
dane wskazane w pkt. 1 i 2 niniejszej klauzuli informacyjnej. O realizację swoich praw może Pani/Pan również wnieść żądanie
w formie ustnej do Administratora.
Administrator zrealizuje przysługujące Pani/Panu 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
zwalniający Administratora z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca żądanie otrzyma pisemną
lub elektroniczną informację o powodach niezrealizowania przysługującego jej prawa.
9. W przypadku uznania, przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy
z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606-950-000].
10. Dane osobowe podane do żądania realizacji praw osób, nie będą przekazywane do państwa trzeciego spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
11. Dane osobowe podane do żądania realizacji praw osób, nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, jak
również nie będą podlegały profilowaniu.

