
   

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z AKTYWNOŚCI KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH   PRZEZ 

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY W LEGNICY 

Podstawa prawna 

obowiązku informacyjnego 

Art. 13 ust. 1 i ust. 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane 

dalej „Rozporządzeniem”. 

Administrator danych    Administratorem danych jest  Młodzieżowe Centrum Kultury z siedzibą  

w Legnicy przy ul. Mickiewicza 3 

Dane kontaktowe   Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za 

pośrednictwem adresu  email: mck.legnica@wp.pl 

telefonicznie pod numerem 76 72 333 40 

lub pisemnie:   

Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy 

59-220 Legnica, ul. Rataja 24 

Inspektor ochrony danych Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować drogą 

elektroniczną za pośrednictwem adresu email: iod@zojo.legnica.eu, 

telefonicznie pod numerem: 76 728 65 28  

lub pisemnie na adres: 

Inspektor ochrony danych 

Zbigniew Nowak 

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych  

ul. Złotoryjska 144,  59-220 Legnica z dopiskiem „IOD” 

Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna  

przetwarzania  

 Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka/dzieci* będą 

przetwarzane w celu wykonania zadań zgodnych z zakresem  działalności 

Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy, czyli upowszechniania kultury 

wśród dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie miasta Legnica, oraz jej 

promowania w związku z powyższym na potrzeby zorganizowania  zajęć 

stałych – kół zainteresowań, zajęć okresowych – półkolonii letnich i 

zimowych, warsztatów, konkursów, festiwali, przeglądów i zawodów.  

 Podane dane są przetwarzane w związku z realizacją zadań statutowych 

jednostki działającej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). Przetwarzanie danych 

osobowych jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia (RODO). 

Odbiorcy danych   Dane osobowe możemy przekazywać innym organom publicznym  

i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje 
podstawa prawna do tego typu działań. 

 Dane  osobowe o ile zostaną ujęte  w systemach informatycznych możemy 

powierzyć do przetwarzania  podmiotom obsługującym lub udostępniającym 

nam systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony będzie tylko  

i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, 

takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacją, hosting danych i odbywać się 
może po zawarciu umowy powierzenia danych. 

Okres przechowywania 

danych  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z przepisów prawa 

jednak nie dłużej niż przez okres uczestnictwa Pani/Pana, dziecka/dzieci* w  

zajęciach stałych – kołach zainteresowań, zajęciach okresowych – półkoloniach 

letnich i zimowych, warsztatach,  konkursach, festiwalach, przeglądach i 

zawodach oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami 
obowiązującymi w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy. 

mailto:iod@zojo.legnica.eu


Prawa osoby, której dane  

dotyczą  

 Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do usunięcia swoich danych. Usunięcie danych będzie skutkowało 

uniemożliwieniem uczestnictwa Pani/Pana, dziecka/dzieci* w zajęciach 

stałych – kołach zainteresowań, zajęciach okresowych – półkoloniach letnich 

i zimowych, warsztatach,  konkursach, festiwalach, przeglądach i zawodach.  

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania.  

 w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się  

z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane 

kontaktowe wskazane są wyżej.  

 Ma Pani/Pan prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  

Danych  Osobowych, gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  

osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza przepisy Rozporządzenia.  

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86 

 

Informacja o 

wymogu podania danych  

  

Podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie  może skutkować 

odmową uczestnictwa Pani/Pana dziecka/dzieci* zajęciach stałych – kołach 

zainteresowań, zajęciach okresowych – półkoloniach letnich i zimowych, 

warsztatach,  konkursach, festiwalach, przeglądach i zawodach. 

Informacja o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu  

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania jednak mogą być przetwarzane  

w sposób zautomatyzowany. 

 

  

*niepotrzebne skreślić 


