
 

Klauzula informacyjna 

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 danych osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L2016, Nr 116) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminny Dom Kultury im. 

Franciszka Kotuli z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 36-060 

Głogów Małopolski. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MGDK możliwy jest pod adresem email 

a.kloc@mgdk.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji 

oraz późniejszego uczestnictwa w zajęciach stałych organizowanych przez MGDK. 

4. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, oraz podjęcia przez 

Administratora działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.  

Jeżeli została przez Panią/Pana wyrażona zgoda na publikację wizerunku 

Państwa/Państwa dziecka, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci 

wizerunku jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 25 lat zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania 

danych jest zgoda osoby, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji celów określonych w treści zgody, lub do momentu wycofania zgody. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie.  

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd 

Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie 

wymaganym przez administratora będzie niemożnością realizacji wskazanego powyżej 

celu przetwarzania. 
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