
KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI WIZERUNKU PRZEZ 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KORSZACH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY 

 

Szanowni Państwo, 

realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej „RODO” ) 

informujemy, iż: 

 

1) Administrator Danych Osobowych: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Korszach z siedzibą przy  

ul. Wolności 5A, 11- 430 Korsze, reprezentowana przez Dyrektora Placówki. Z Administratorem Danych 

Osobowych (ADO) można skontaktować się telefonując pod numer: (89) 751 39 55  lub pisząc pod 

wskazany adres e- mail: kormok@wp.pl 

 

2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych: 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator Danych wyznaczył Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych,  Panią Paulinę Więckiel, z którą możecie się Państwo skontaktować w 

sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji praw z tym związanych, pisząc na adres e- 

mail: paulina.wieckiel@gptogatus.pl lub tel. 534 860 829 
 

3) Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

a. Pani/Pana dane osobowe lub/oraz Pana/Pani małoletniego dziecka przetwarzane będą w 

celu realizacji i udokumentowania wydarzeń/zajęć/konkursów zorganizowanych przez Miejski 

Ośrodek Kultury w Korszach, w ramach promocji Placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO tj. na podstawie udzielnej zgody w związku z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).  

 

b. Państwa wizerunek oraz wizerunek Państwa dziecka/ podopiecznego będzie przetwarzany w 

celu realizacji i udokumentowania wydarzeń/zajęć/konkursów zorganizowanych przez Miejski 

Ośrodek Kultury w Korszach, w ramach promocji Placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO tj. na podstawie udzielnej zgody w związku z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).  

 

4) Odbiorcy danych osobowych: 

Bez Państwa wiedzy i zgody Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym 

podmiotom. Jednak w niezbędnym zakresie i w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez 

Administratora danych usług, Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dziecka/ 

podopiecznego mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom 

wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w 

celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organom ścigania, 

organom kontrolnym). Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom 

wspierającym Administratora danych w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu 

usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową, ochronę osób i mienia lub 

ochronę danych osobowych. 

5) Przekazywanie danych osobowych/ profilowanie: 

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej 

oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą również 

wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa 

w art. 22 RODO. 

6) Okres przechowywania danych osobowych: 

Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dziecka/ podopiecznego będą przechowywane przez 

okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Po tym czasie dane osobowe będą 

przechowywane w archiwum przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. Pozostała część dokumentacji zostanie zniszczona. 
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7) Przysługujące prawa związane z ochroną danych osobowych: 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiadają Państwo następujące uprawnienia: 

- prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, na 

podstawie art. 15 RODO; - prawo do żądania sprostowania (poprawienia lub uzupełnienia) Państwa 

danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO; - prawo do żądania usunięcia danych osobowych 

(„prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 

RODO; - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do przenoszenia danych osobowych, na 

podstawie art. 20 RODO; - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

na zasadach określonych w art. 21 RODO. 

8) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe lub dane Państwa dziecka/ podopiecznego 

są przetwarzane z pominięciem przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl  

 

9) Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do organizacji 

wydarzeń/zajęć/konkursów.  
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