
Klauza informacyjna RODO 
 

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 dyrek-

tywy 95/46/WE (Dz. Urz. UEL 119/1 z 04.05.2016r.) informuje się, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
 

 

Miejskie Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie, 

ul. Kościuszki 7, 33-330 Grybów 

 

1.1. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Facebook, przetwarzający 

dane osobowe zgodnie ze swą Polityką prywatności dostępną w zakładce Zasady do-

tyczące danych. 
 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MCKCiE w Grybowie możliwy jest 

pod adresem e-mail: iod@grybow.pl 

3. Pani/Pana podopiecznych dane osobowe w postaci wizerunku, imienia i nazwiska prze-

twarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO tzn. na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody w celu realizacji 

zajęć wakacyjnych dla dzieci. 
 

3.1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana podopiecznego w postaci imienia i na-

zwiska przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia RODO w celu 

realizacji zajęć wakacyjnych.  
 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzy-

skania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty w rozumieniu 

massmediów (lokalne gazety, strona www); 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wska-

zanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy prawa; 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobo-

wych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgo-

dy w dowolnym momencie. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

00-193 Warszawa ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora da-

nych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla 

ochrony danych osobowych. 

 

 

………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna 

 


