
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Dom Kultury im. 

Franciszka Kotuli z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

12, PL-36060 Głogów Małopolski, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury miasta Głogowa 

Małopolskiego pod numerem 2, NIP: 517-03-53-964, REGON: 180756209, 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko Gminnym Domu Kultury im. Franciszka 

Kotuli możliwy jest pod adresem e-mail – a.kloc@mgdk.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i obsługa wydarzenia artystycznego 

organizowanego przez MGDK oraz zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu organizacji i 

realizacji wydarzenia, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, w tym w związku ze 

zwalczaniem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niestanowiących tzw. danych wrażliwych 

(tj. nie dotyczących zdrowia) stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) – co do podjęcia działań wynikających 

z praw lub obowiązków MGDK jako organizatora wydarzenia i celem zapewnienia udziału 

uczestnikowi w wydarzeniu, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - konieczność wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze, a w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia - 

podstawę prawną stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze 

względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak 

ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie 

wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki; 

5. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których odbiorcami danych osobowych będą podmioty 

upoważnione z mocy prawa: np. sądy, organy ścigania, służby porządkowe lub instytucje 

państwowe - gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, a także GIS i 

służby sanitarno-epidemiologiczne, bądź podmioty, którym MGDK powierzy ich 

przetwarzanie 

6. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych 

do czasu wymaganego przepisami prawa (w okresie trwania epidemii, przez okres 2 tygodni od 

daty wydarzenia), a także ze względu na prawnie przewidziane obowiązki np. archiwizacyjne. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z oferty Miejsko 

Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z oferty 

Miejsko Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli. 

 

 


