
 

 

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury Batory z siedzibą w Chorzowie, 41-506 
Chorzów, ul. Stefana Batorego 6, NIP: 627-10-58-842, samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru 
instytucji kultury w Księdze Rejestrowej Urzędu Miasta Chorzów pod numerem 4.  

2. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod wyżej wymienionym adresem lub pod adresem 
mailowym: mdk@mdkbatory.pl. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem 
Administratora lub adresem e-mail: iod@mdkbatory.pl  

4. Dane osobowe osób nieletnich (imię i nazwisko, wiek) pełnoletnich (imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, 
adres e-mail) oraz dane opiekunów osób nieletnich (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) będą 
przetwarzane przez 10 lat, w celach i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zajęć organizowanych przez 
MDK Batory.  

5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:  

 art. 6 ust. 1 pkt e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego  
w interesie publicznym – organizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych. 

 art. 6 ust. 1 pkt f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora – interesem tym jest obrona i dochodzenie roszczeń, a także 
możliwość kontaktu. 

 art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie rozpowszechniania 
wizerunku 

 art. 6 ust. 1 pkt a RODO – osoba ,której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych, w jednym lub w większej liczbie określonych celów) – zgoda na wykorzystanie wizerunku.  

6. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej za wyjątkiem 
wizerunku, który może zostać upubliczniony na portalach społecznościowych w tym Facebook/Instagram.  
W takim przypadku administratorem danych osobowych będzie również spółka Google (w przypadku, gdy 
jesteś użytkownikiem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest to Google Ireland z siedzibą 
pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), który przetwarza dane osobowe na zasadach 
wskazanych w swojej Polityce prywatności oraz wskazanych przez niego Regulaminach 
(https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl ). Informujemy również, że przekazanie danych do USA może 
wiązać się z ryzykiem, jeśli podmiot, któremu dane są ujawniane nie posiada ważnego certyfikatu w ramach 
Tarczy Prywatności USA-UE (Privacyshield). Aktualny wykaz podmiotów uczestniczących w programie 
Tarczy Prywatności dostępny jest pod adresem: www.privacyshield.gov.  

7. Odbiorcami danych uczestników zajęć jest m.in.: przeszkolony personel Administratora, upoważnione 
podmioty przetwarzające dane na podstawie umów powierzenia, podmioty i osoby upoważnione na podstawie 
przepisów prawa.  

8. Dane osobowe uczestników zajęć i ich prawnych opiekunów nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Uczestnikom zajęć i opiekunom nieletnich uczestników zajęć przysługują prawa do:  
a. dostępu do danych,  
b. sprostowania danych,  
c. usunięcia danych,  
d. ograniczenia przetwarzania danych,  
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
f. cofnięcia zgody / zgód (wyrażonych powyżej), w dowolnym momencie,  
co nie pozbawi Państwa możliwości udziału w zajęciach. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Realizacja 
uprawnień, o których mowa w tym punkcie, może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań 
przesłane lub w inny sposób przekazane Administratorowi.  

10. Uczestnikom zajęć i ich opiekunom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi udział w zajęciach 
organizowanych przez MDK Batory.  

Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest całkowicie dobrowolne, a jej niewyrażenie w żaden sposób 
nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w zajęciach organizowanych przez MDK Batory. 

http://www.privacyshield.gov/

