
Klauzula informacyjna: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach 

ul. Bohaterów Warszawy 6 11-200 Bartoszyce adres e-mail: mdkbart@wp.pl ,  numer telefonu                

(89) 762 38 05, numer NIP: 743 16 77 426; REGON: 510854440 

Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.   

Dane kontaktowe:  Małgorzata Jadczak, e-mail: iodomdkbart@wp.pl 

Administrator  na potrzeby organizacji  VI Powiatowego Przeglądu Kolęd i Piosenek Świątecznych „Leć 

kolędo, leć” w Młodzieżowym Domu Kultury  w Bartoszycach. prowadzi operacje przetwarzania następujących 

kategorii danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres  poczty elektronicznej,  adres szkoły, 

przedszkola lub placówki delegującej. 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Przeglądu zgodnie ustawą  z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 
ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
 Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. ustaw oraz aktów 
wykonawczych.  
 Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość 
istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających 
administratora do przetwarzania tych danych). 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe 
natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne. 
 Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, itp. w związku z ustawą o 
systemie informacji oświatowej. 
 Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających 
bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do 
zobowiązań nałożonych na Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach przez przepisy prawa. 

 

 

     ………………………………………….………………. 
                                                                                                           (podpis opiekuna prawnego lub  

                                                                                                                     pełnoletniego uczestnika, którego dane dotyczą) 
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