
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. 

1. Administrator danych osobowych 
My, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, z siedzibą w Jelczu-

Laskowicach przy ul. Oławskiej 46 jesteśmy Administratorem Państwa danych 

osobowych. 

2. Inspektor Ochrony Danych 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  

w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: 

iod@mgck-jl.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w punkcie 1. 

3. Cele przetwarzania danych  
- realizacja zadań własnych wynikających ze statutu MGCK i ustawy o działalności 
instytucji kultury;  
- zawarcie i realizacja umów (świadczenia usług); 
- udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski; 
-archiwizacja; 
-wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 
 
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
- udzielona zgoda; 
- konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed 
zawarciem umowy; 
- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
- konieczność wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub              
w ramach sprawowania władzy publicznej  powierzonej Administratorowi w związku   
z realizowaniem  zadań  przez Miejskie-Gminne Centrum Kultury. 
 
5. Odbiorcy danych 
Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: 
-podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
 
6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych 

nie przekazujemy Państwa danych. 

7. Okres przechowywania danych 
-przepisy prawa, które mogą obligować Administratora  do przetwarzania danych przez 
określony czas (np. ustawa o rachunkowości, ustawa o działalności instytucji kultury, 
ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach); 
-okres, przez jaki są świadczone usługi; 
-okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora; 
-okres, na jaki została udzielona zgoda. 
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8. Państwa prawa 

Przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych; 
d) prawo do ograniczenia przez MGCK przetwarzania danych; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
f) prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na 
podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

 


