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Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych – Administrator Danych: 
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Informacja o przetwarzaniu danych klienta

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka, które 
związane są z procesem obejmującym działalność kulturalną, sportową, rekreacyjną jest Myślenicki Ośrodek Kultury i 
Sportu z siedzibą w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice. Administrator przetwarza dane w celu realizacji 
statutowych działań placówki wynikających z odpowiednich
przepisów oraz w celach wynikających z oddzielnie wyrażonych zgód.

Ponadto, informujemy, że:

1) Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 jest:

a)art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b)art. 6 ust. 1 lit. c) – kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze;

c)art. 6 ust. 1 lit. f) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł, e-mail:   pio508@interia.pl  
3)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych, a po tym

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. Również te przetwarzane na  podstawie
zgody, chyba, że zgoda zostanie wcześniej wycofana. Udzielanie zgody jest dobrowolne. Każdą  zgodę można
wycofać w dowolnym momencie.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
a)Podmiotom przetwarzającym danew naszym imieniu na podstawie umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a związanych z funkcjonowaniem placówki,

b)Organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa,

5)  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  żądania  dostępu  do  danych  osobowych  dotyczących  Pani/Pana  osoby,  ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych.

6) Usunięcie Pani/Pana danych osobowy w zakresie wymaganym przepisami prawa jest niemożliwe.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.

9)  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  ich  niepodanie  w  przypadkach  tego  wymagających
uniemożliwia skorzystanie z oferty MOKiS bądź uniemożliwia podjęcie lub realizację działań określonych  w
treści zgody.

10) Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, natomiast Administrator nie przewiduje 
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profilowania przetwarzanych danych osobowych.
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