
Klauzula Informacyjna – przetwarzanie danych kontaktowych 
 

Przyjąłem do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i. 2 ogólnego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016r. oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2018 poz. 1000), że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury, z siedzibą w Orzeszu przy ul. Rynek 1. e-mail: adm@mok-orzesze.pl; tel. 
(32)2215329. 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod 
adresem e-mail: iod@orzesze.pl  lub telefonicznie pod numerem 784-690-446  
w godzinach pracy UM Orzesze 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z działaniami 
podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania epidemii SARS-CoV2 i 
zagwarantowania bezpieczeństwa na terenie Administratora danych oraz 
informowania o zagrożeniu zdrowia. 

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO - konieczność wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie podejmowania 
czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, w tym polegających na pomiarze 
temperatury w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), 
Ministerstwa Zdrowia (MZ) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dla 
organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz w oparciu o wytyczne 
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
dla domów, centrów i ośrodków kultury i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - niezbędność do 
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora, a w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia - podstawę 
prawną stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO tj. interes publiczny w dziedzinie zdrowia 
publicznego w zakresie ochrony przed zakażeniami w zakresie gromadzenia 
informacji o stanie zdrowia. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożnością 
dopuszczenia Pani/Pana do uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym 
organizowanym przez MOK Orzesze.  

5. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu 
podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których odbiorcami danych osobowych 
będą podmioty upoważnione z mocy prawa: np. sądy, organy ścigania, służby 
porządkowe lub instytucje państwowe - gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o 
stosowną podstawę prawną, a także GIS i służby sanitarno-epidemiologiczne.  

6. Biorąc udział w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na wykonywanie zdjęć oraz 
przetwarzanie wizerunku. Państwa wizerunek może być opublikowany na stronie 
internetowej oraz Facebook administratora. 

7. Pani/Pana dane kontaktowe będą przechowywane przez okres 14 dni tylko w celu 
kontaktu jeśli zaistnieje taka potrzeba.  

8. Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
 
 
Przyjąłem/łam do wiadomości   
 
 
 
Orzesze, dnia .....................................   Podpis    …………………..………………… 


