
 

POLITYKA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU KULTURY IM. KATARZYNY SOBCZYK W TYCZYNIE 

 

Co to jest RODO? Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Rozporządzenie 

wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane,  

a także nakłada szereg obowiązków na podmioty, które te dane przetwarzają. Jednym 

z obowiązków Administratora przetwarzającego dane osobowe jest obowiązek 

informowania podmiotu danych o celu, zakresie, podstawie prawnej przetwarzania 

danych, okresie w jakim dane będą przetwarzane, a także uprawnieniach 

przysługujących podmiotowi danych. 

Dlaczego 

MGOKprzetwarza 

moje dane osobowe? 

MGOK jako Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane w celu 

realizacji zadań statutowych wynikających z przepisów prawa, związanych  

z upowszechnianiem kultury i sportu na terenie Gminy. Kontakt z Administratorem 

danych możliwy jest pod adresem: ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn, tel. 17 221 93 

63, e-mail: mgoktyczyn@op.pl  

Czy MGOK powołał 

Inspektora Ochrony 

Danych? Jak mogę 

się z nim 

skontaktować? 

MGOK powołał  Inspektora ochrony danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest 

pod adresem e-mail: mgoktyczyn.iod@op.pl 

 

W jakim celu 

MGOK przetwarza 

moje dane osobowe? 

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez MGOK w celu: 

 realizacji zadań statutowych z zakresu: 

 edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych  

 inspirowania i rozwijania zainteresowań amatorską twórczością 

artystyczną, 

 otaczania opieką amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej  

i folkloru, 

 sprawowania mecenatu nad twórczością artystyczną, promocją twórców, 

 kultury z terenu gminy, 

 rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania kulturalnych potrzeb oraz 

zainteresowań mieszkańców gminy, 

 organizowania konkursów w różnych dziedzinach sztuki, 

 organizacji bezpieczeństwa osób i mienia na terenie MGOK, a także na terenie 

organizowanych przez MGOK imprez plenerowych. 

 

Jaka jest podstawa 

prawna 

przetwarzania moich 

danych osobowych? 

W zależności od celu w jakim Państwa dane są pozyskiwane, mogą być 

przetwarzane na podstawie: 

art.6 ust.1 lit.a RODO – w związku z wyrażoną przez Państwa zgodą. 

art.6 ust.1 lit.b RODO – w związku z realizacją umowy lub wykonania czynności na 

Państwa żądanie przed jej zawarciem. 

art.6 ust.1 lit.c RODO – w związku z realizacją obowiązków prawnych. 

art.6 ust.1 lit.e RODO – w związku z realizacją zadań w interesie publicznym. 

art.6 ust.1 lit.f RODO – w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów. 

Kto jest odbiorcą 

moich danych? 

 

1. MGOK przewiduje udostępnianie Państwa danych podmiotom trzecim wyłącznie  

w zakresie wskazanym w klauzuli informacyjnej udostępnianej w chwili 

pozyskiwania Państwa danych. Udostępnienie Państwa danych wynikać może 

wyłącznie z realizacji celów w jakich zostały pozyskane (np. organizacja konkursu), 

oraz z obowiązujących przepisów prawa (np. w związku z obowiązującymi 

wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego). 
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Czy moje dane 

osobowe będą 

przekazywane do 

państwa trzeciego 

lub organizacji 

międzynarodowej? 

MGOK nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub 

organizacji międzynarodowych w myśl RODO. 

Jak długo Państwa 

dane osobowe będą 

przechowywane 

przez MGOK? 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

w jakim zostały pozyskane, następnie mogą być archiwizowane przez okres 

wymagany obowiązującymi przepisami prawa. 

Czy podanie danych 

osobowych jest 

dobrowolne czy 

obligatoryjne? 

 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla 

realizacji celu w jakim są pozyskiwane. Np. odmowa podania imienia, nazwiska  

i danych kontaktowych w formularzu zgłoszeniowym może uniemożliwić wzięcie 

udziału w danym wydarzeniu organizowanym przez MGOK. 

 

Czy moje dane 

osobowe będą 

przetwarzane 

w sposób 

zautomatyzowany? 

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

nie będą profilowane.  

Jakie mam prawa w 

związku z 

przetwarzaniem 

moich danych 

osobowych? 

1. Prawo dostępu do treści Państwa danych (art. 15 RODO), 

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16. RODO), 

3. Prawo do żądania usunięcia danych (art. 17 RODO), 

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

5. Prawo przeniesienia danych (art. 20 RODO), 

6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO), 

Jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia 

skargi na czynności przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 


