
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. 

U. UE. L. 2016r. Nr119,s.1 ze zm.)-dalej: „RODO” informuję, że:                            

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest   Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach, ul. Radomska 1  26-670 Pionki, tel. 48 612 51 25, adres 

e-mail: kontakt@mok.pionki.pl  reprezentowany przez  Dyrektora.  

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktowad we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych ,kontakt e -mail: iodopionki@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora. 

3.Przetwarzanie danych osobowych przez odbywad się będzie w związku z organizowaniem i promowaniem  konkursów, warsztatów, wydarzeo 

kulturalnych, zawodów sportowych, uroczystości miejskich i innych wydarzeo organizowanych przez  Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach: 

a.  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w konkursach, 

warsztatach, wydarzeniach kulturalnych, zawodach sportowych, uroczystościach miejskich i innych wydarzeniach organizowanych przez Miejski 

Ośrodek Kultury w Pionkach. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu uczestnictwa w w/w wydarzeniach a następnie zgodnie z przyjętą Instrukcją 

Kancelaryjną, 

b. zorganizowania konkursów, warsztatów, wydarzeo kulturalnych, zawodów sportowych, uroczystości miejskich i innych wydarzeo – obejmujące 

działania takie jak: gromadzenie zgłoszeo, ocena i wyłonienie zwycięzcy oraz przyznanie nagród   dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  art. 

6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, 

podanie danych w tym przypadku jest dobrowolne, 

c. przekazania nagród i rozliczenia wydatkowanych na ich zakup środków publicznych. 

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze. Podanie danych w tych przypadkach jest obowiązkowe. Dane w tym zakresie będą przetwarzane przez czas niezbędny do 

udokumentowania prawidłowości dysponowania środkami publicznymi, 

d. publikacji na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach,  portalach społecznościowych Facebook oraz YouTube, w 

wydawnictwach prasowych – „Nad Zagożdzonką” i materiałach promocyjnych, w telewizji Kurier Pionkowski danych (wizerunku, imienia i nazwiska) 

osób biorących udział w wydarzeniach - w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i informacyjnych. 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody (osoby pełnoletniej lub opiekuna prawnego osoby małoletniej), zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit a RODO.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Przysługuje Paostwu prawo do wycofania zgody w 

dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach 

dokonała na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Paostwa dane osobowe mogą byd ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu Administratora danych osobowych, takim jak: 

 dostawcy oprogramowania w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności 
przetwarzania, 

 podmiotom publicznym w ramach w ramach zwartych porozumieo i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa, 

 każdej osobie, która zapozna się ze zdjęciem lub zapisem filmowym, w przypadku gdy dane są publikowane w przestrzeni publicznej, 

W przypadku publikacji wizerunku na profilu Facebook  i YouTube dane osobowe mogą byd przetwarzane w krajach, w których obowiązują inne 
przepisy w zakresie ochrony danych osobowych np. Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub innych krajach, w których Facebook ma swoje serwery 
przetwarzające dane.  

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Paostwu prawa : 

a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;  

b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; 

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;  

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO”.  

 

 

….....………………………………………………...                     

Data i podpis uczestnika/ rodzica/opiekuna prawnego             
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