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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą   
 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzeniem 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 (RODO) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12,  
43-300 Bielsko-Biała, e-mail mdk@mdk.bielsko.pl, nr tel.: 33 829 76 50 reprezentowany przez Dyrektora. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dbającym o ochronę powierzonych nam przez Panią/Pana 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”.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO (w tym w celu 
kontaktu w związku z wykonywaną umową) jak również rozliczeń z niej wynikających.  

b) dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f, gdzie prawnie 
uzasadnionym interesem administratora jest możliwość zaspokojenie przysługujących praw i 
należności. 

c) ochrony mienia obejmującego w szczególności monitoring na terenie nieruchomości stanowiącym 
mienie MDK i na terenie wokół nieruchomości - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 50 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz. U. 2019 poz. 506 z późn.zm]. 

4. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w innych celach, niż wyżej wymienione, cel każdorazowo jest wskazany w odrębnym oświadczeniu. 

5. Podanie danych poza wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne. Brak podania danych do umowy 
uniemożliwi nam jednak jej podpisanie. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane na zewnątrz, za wyjątkiem prawnie usprawiedliwionym. 

7. Przekazane dane osobowe na podstawie przepisów prawa będą przetwarzane przez okres jakie te przepisy 
przewidują od dnia wygaśnięcia / rozwiązania umowy. W pozostałych przypadkach w czasie niezbędnym do 
realizacji umowy, dochodzenia roszczeń i do czasu odwołania zgody lub utraty przydatności danych 
osobowych przez administratora. Dane z monitoringu wizyjnego przechowywane są średnio przez okres 21 
dni, nie dłużej jednak niż okres przewidziany w przepisach prawnych (3 miesiące). 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

c) prawo do przenoszenia danych,  

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej . 

11.  Informuję Panią/Pana o przysługującym prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając informację elektroniczną na adres 
e-mail administratora: mdk@mdk.bielsko.pl, iod@mdk.bielsko.pl lub bezpośrednio w formie tradycyjnej na 
adres administratora. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

13. Przetwarzając dane osobowe stosowane są środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi 
przepisami prawa i wewnętrznymi zabezpieczeniami Administratora. 
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