klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarzane są w celu
rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Administrator
Danych Osobowych
Inspektor Ochrony
Danych
Cel przetwarzania
Podstawa prawna
przetwarzania

Udostępnianie
danych

Okres
przechowywania

Pani/Pana prawa

Organ nadzorczy

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli nr 2 w Zduńskiej Woli, plac
Wolności 26, 98-220 Zduńska Wola
W MDK wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
kontaktować kierując korespondencję na adres e-mail: iod.mdk@zdunskawola.pl
Realizacja wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora
publicznego
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit.c
RODO1, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze,w związku z przepisami ustawy z
dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu
informacji sektora publicznego.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego
uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów oraz podmiotom, z
którymi MDK zawarło umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych w zakresie świadczonych przez nie na rzecz szkoły usług.
Dane osobowe będą przechowywane przez MDK przez okres niezbędny do
realizacji celu ich przetwarzania zgodny z przepisami obowiązującego
prawa oraz w celach archiwalnych przez wymagany przepisami ustawy z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
regulacjami
wewnętrznymi
MDK
dotyczącymi
archiwizacji,
tj.
obowiązującego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i Instrukcji
Kancelaryjnej.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz
do ich sprostowania. Ponadto – jeżeli wynika to z przepisów prawa –
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku
z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o
wymogu podania
danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, brak danych
uniemożliwi rozpatrzenie wniosku.

Profilowanie

Pani/ Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W celu realizacji praw wynikających z RODO wnioski można złożyć:
 osobiście w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli,
 elektronicznie na adres mailowy: iod.mdk@zdunskawola.pl
 listownie na adres: siedziby Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, plac Wolności 26

1Rozporządzenia 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
(RODO).

