
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych Uczestnika wydarzeń 

organizowanych przez Miejsko Gminny Dom Kultury im. F. Kotuli  

w Głogowie Małopolskim 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/769 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  informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Dom Kultury im. 

Franciszka Kotuli z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 12, PL-36060 Głogów Małopolski, wpisany do Rejestru Instytucji 

Kultury miasta Głogowa Małopolskiego pod numerem 2, NIP: 517-03-53-964, 

REGON: 180756209, 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko Gminnym Domu Kultury im. 

Franciszka Kotuli możliwy jest pod adresem e-mail – a.kloc@mgdk.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji założeń 

wynikający z regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego dla dzieci i 

młodzieży pod hasłem “W WALCE Z NIEWIDZIALNYM” na podstawie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania konkursu oraz wystawy 

pokonkursowej, a następnie będą archiwizowane zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa przez okres 25 lat. 

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom współpracujących 

z Administratorem. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.; 

8. Podanie przez Panią/Pan danych osobowych swoich lub dziecka jest warunkiem 

korzystania z oferty Miejsko Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli. Jest 

Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości korzystania z oferty Miejsko Gminnego Domu Kultury im. 

Franciszka Kotuli. 


