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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W MIEJSKIM DOMU KULTURY W BIELSKU-BIAŁEJ  

 

 

Zgodnie 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 informujemy, iż  
 

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 

43-300 Bielsko-Biała reprezentowany przez Dyrektora. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dbającym o ochronę powierzonych nam przez 

Państwo danych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl i/lub poprzez pocztę 

tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych. 

Informację można także uzyskać pod adresem e-mail mdk@mdk.bielsko.pl lub nr tel.: 33 829 76 50 lub 

bezpośrednio w siedzibie Administratora.  

3. Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu: 

a) realizacji  obowiązków prawnych ciążących na Domu Kultury w Bielsku-Białej zgodnie z art. 6 ust.1 

lit c. RODO,  

b) wykonywania podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, 

zawieraniem umów z osobami, a także podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami  

i sponsorami, realizacją celów statutowych tj.: organizacja warsztatów edukacyjnych, zajęć, 

konkursów, wydarzeń kulturalnych i artystycznych itp. zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. b RODO, 

c) ustalenia i obrony roszczeń, a także tworzenie zestawień i analiz w związku z wykonywaniem 

naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych. 

d) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, uczestników wydarzeń i ochrony mienia przy pomocy 

monitoringu wizyjnego zgodnie z art. 6. ust 1 lit f. RODO, 

e) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 

RODO.  

Szczegółowe informacje na temat celów i środków przetwarzania danych osobowych są dostępne  

u Administratora i/lub Inspektora Ochrony Danych.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże należy mieć na uwadze, że brak ich podania 

uniemożliwi Państwu skorzystanie z oferty Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej w następującym 

zakresie:  

a) uczestnictwo w zajęciach i warsztatach (dane osobowe są konieczne do kontaktu z uczestnikami 
zajęć lub ich rodzicami, do prowadzenia dziennika zajęć i ewidencjonowania wpłat za zajęcia  
i warsztaty, zgłoszenie uczestników do ubezpieczenia),  

b) udział w konkursie lub wycieczce organizowanej przez Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej (dane 
osobowe są konieczne do kontaktu z uczestnikami i rodzicami uczestników konkursu lub wycieczki, 
do zidentyfikowania uczestników, do zgłoszenia uczestników wycieczki do ubezpieczenia oraz do 
ewidencjonowania wpłat za uczestnictwo w wycieczce). 

W przypadków danych wymaganych przepisami prawa ich podanie jest obowiązkowe.  

5. Za Państwa zgodą przetwarzamy dane szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe). Dotyczy to sytuacji, 
gdy ze względu na bezpieczeństwo dziecka, przekażecie nam Państwo informacje dotyczące jego 
szczególnych potrzeb lub stanu zdrowia. W takiej sytuacji informacje te przekazywane są wyłącznie 
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instruktorom i opiekunom, którzy mają kontakt z dzieckiem. Dane takie powierzamy jedynie podmiotom, 
które muszą mieć do nich dostęp ze względu na zapewnienie dziecku bezpieczeństwa (np. 
opiekunowie, pielęgniarka, osoby lub firmy zajmujące się wyżywieniem dzieci) w zakresie alergii czy 
nietolerancji pokarmowych). Poza tymi sytuacjami dane o stanie zdrowia Państwa podopiecznych 
pozostają w naszej wyłącznej dyspozycji, wyłącznie w formie papierowej, zabezpieczone fizycznie przed 
dostępem osób nieupoważnionych, zaś osoby te (np. opiekunowie) są zobowiązani do zachowania tego 
typu informacji w poufności; 

6. Źródłem danych osobowych pozyskiwanych przez Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej są głównie: 

a) formularze / deklaracje  zgłoszenia do konkursu,  

b) formularze / deklaracje zgłoszeń do udziału w wycieczce,  

c) podanie swoich danych przy zakupie biletu na wydarzenia organizowane przez Miejski Dom Kultury,  

d) przekazanie swoich danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kontaktu telefonicznego. 
 

Ponadto Miejski Dom Kultury przetwarza dane osobowe uzyskane ze źródeł publicznie dostępnych. Są 

to dane identyfikacyjne i kontaktowe uczestników przetargów i zapytań ofertowych, dane sponsorów, 

darczyńców i kontrahentów.  

7. Zakres pozyskiwanych i przetwarzanych danych obejmuje głównie dane identyfikacyjne, oraz dane 

kontaktowe niezbędne do udziału osoby w akcjach organizowanych przez Miejski Dom Kultury oraz w 

celu zawarcia umowy tj. imię i nazwisko dzieci i ich rodziców opiekunów), PESEL (rodzica / opiekuna), 

jego adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail). Przetwarzamy również dane osobowe w postaci 

wizerunków naszych uczestników związanych z ich aktywnością prowadzona przez MDK (np. zdjęcia z 

wydarzeń organizowanych przez MDK).  

8. Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej może udostępniać Państwa dane następującym kategoriom 

podmiotów:  

a) Podmioty lub organy, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;  

b) Instruktorzy warsztatów i zajęć organizowanych przez Miejski Dom Kultury, którzy prowadzą 
własną działalność gospodarczą. Udostępnienie odbywa się na mocy zawartych umów 
powierzenia przetwarzania danych osobowych lub indywidualnych upoważnień administratora. 
Dotyczy to danych osób zapisanych na warsztaty i zajęcia prowadzone przez tych instruktorów.  

c) Pracownikom administratora, na podstawie wydanego upoważnienia i podpisanej klauzuli  
o zachowaniu poufności. 

d) Firmom ubezpieczeniowym. Dotyczy to danych osób biorących udział w wycieczkach / 
warsztatach organizowanych  przez Miejski Dom Kultury. 

e) Firmom oferującym pomoc prawną, informatyczną, doradczą oraz innym podmiotom działającym 
na nasze zlecenie, a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań 
statutowych i wykonywania innych obowiązków prawnych w tych umownych. 

9. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Wyjątek 

może stanowić sytuacja, gdy uczestnicy zajęć wyjeżdżają na festiwale organizowane w kraju trzecim. 

Wówczas administrator stara się zapewnić taki poziom ochrony danych osobowych, jaki wymaga od 

swoich partnerów na terenie kraju i Unii Europejskiej.  

10. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i przez okres 

czasu niezbędnym do pełnej realizacji celu w jakim zostały one zebrane. Jeśli przepisy prawne i 

zobowiązania umowę nie przewidują inaczej czas przechowywania dokumentacji z organizacji 

konkursów, zajęć, wycieczek nie powinien przekroczyć 3 miesięcy od zakończenia wydarzenia (akcji).  

Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane 

papierowe – zniszczone.  

http://www.mdk.beskidy.pl/


 

 
 

 
Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej  

ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała | tel. +48 33 829 76 50| www.mdk.bielsko.pl 
Wydanie nr 2  z dnia 01.10.2018 r.  

Strona 3 z 3 

W przypadku danych zbieranych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez 

wykorzystanie monitoringu wizyjnego czas utrwalania wizerunku osób wynosi do 21 dni. Po tym czasie 

nagrania są nadpisywane lub kasowane. 

W celu promocja Miejskiego Domu Kultury na stronie www. mdk.bielsko.pl, w serwisach 

społecznościowych oraz w formie papierowej czas przechowywania materiałów wynosi do 3 lat od 

momentu pierwszego opublikowania danych na stronie www.mdk.bielsko.pl w serwisach 

społecznościowych oraz w formie papierowej (chyba za aktualność danych wcześniej ulegnie zmianie). 

Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane 

papierowe – zniszczone 

W sytuacjach pociągających za sobą możliwość dochodzenia roszczeń okres przechowywania danych 

osobowych wynosi 6 lat od daty zakończenia realizacji usługi. 

11. Posiadacie Państwo prawo dostęp do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możecie Państwo wycofać w siedzibie  administratora, 

telefonicznie lub mailowo na adres e-mail: mdk@mdk.bielsko.pl lub iod@mdk.bielsko.pl 

12. W każdym czasie mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, 

jednak w wielu przypadkach uniemożliwi on nam w pełni realizację celów określonych w pkt 3.  

13. Należy jednak pamiętać, iż prawa określone w pkt 11 i 12 nie są bezwzględne, a przepisy przewidują 

wyjątki od jego stosowania. 

14. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych który jest 

organem nadzorczym, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) 

lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych; 

15. Państwa dane przetwarzane przez Miejski Dom Kultury nie będą podlegać procesowi 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie będą one przetwarzane w sposób 

automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu. 

16. Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich.  

W stosunku do plików komputerowych używamy metod kryptograficznych lub haseł dostępu. Dostęp 

do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko  

w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, 

fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. W niektórych sytuacjach 

stosujemy także pseudonimizację danych. 

17. Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej dokłada wszelkich starań, aby w jak najlepszy sposób spełnić 

wymagania RODO i aby Państwa dane osobowe były skutecznie zabezpieczone. 
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