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KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu narzędzi
komunikacji na odległość (zajęcia on-line)
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) tzw. RODO informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 BielskoBiała, 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 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”.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia zajęć /warsztatów kulturalnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest realizacja zadań statutowych administratora.
4) Zakres przetwarzanych danych osobowych to: imię, nazwisko, login użytkownika, nr IP. Administrator
przewiduje również przetwarzanie wizerunku uczestników. Wizerunek uczestnika będzie przetwarzany w
związku z aktywnym uczestnictwem w zajęciach on-line (przy wykorzystaniu narzędzia komunikacji na
odległość). Dobrowolne włączenie kamerki przez uczestnika jest traktowane jako zgoda na przetwarzanie
wizerunku (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a oraz zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Informujemy jednocześnie, iż w związku z przetwarzaniem wizerunku uczestnika nie przysługuje mu
wynagrodzenie z tego tytułu.
5) Zajęcia on-line będą realizowane przy wykorzystaniu popularnych aplikacji komunikacji na odległość (różne, w
zależności od preferencji Instruktora). Zostaniecie Państwo o tym poinformowani w wysłanym (dostępnym)
linku do spotkania.
6) Dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych oraz wyrażone oświadczenia o poufności. Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty
z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia zgodnie z art. 28 RODO oraz organy
administracji publicznej i instytucje uprawnione do dostępu do informacji na podstawie przepisów prawa.
7) Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania (lub jego rozliczenia).
8) Posiada Pani/Pan/uczestnik zajęć prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Posiada Pani/Pan prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych.
Sprzeciw można wyrazić poprzez bezpośredni nkontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony
Danych w siedzibie Administratora, pocztą na adres korespondencyjny lub poprzez adres
iod@mdk.bielsko.pl. W podobny sposób możecie Państwo wycofać zgodę wyrażoną w oparciu o art. 6
ust. 1 lit. a) RODO.
10) Informujemy, że w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych wielu serwisów komunikacji na
odległość tj. np. Google, Zoom mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa
dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
11) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak
dostępu do zajęć realizowanych przez MDK / Dom Kultury MDK w ramach zajęć on-line.
12) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
13) Warunki przetwarzania danych osobowych / plików cookies przez dostawców narzędzi komunikacji na
odległość znajdują się na stronach internetowych (politykach prywatności) poszczególnych operatorów.
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