Polityka ochrony danych osobowych
w Młodzieżowym Domu Kultury
Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?
Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 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) (w skrócie nazywane
„Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.
Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury, adres siedziby: 59-800
Lubań, ul. Wł. Łokietka 2, tel. 5 722 27 49, email : mdk.luban@onet.pl
Jak można nawiązać kontakt w sprawie moich lub mojego dziecka(wychowanka) danych?
W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres : mdk.luban@onet.pl
lub adres pocztowy : 59-800 Lubań, ul. Władysława Łokietka 2, lub telefonicznie.
W jakim celu będą przetwarzane Państwa dane?
Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działalności statutowej Młodzieżowego Domu Kultury tj.:
- wpis na listę uczestników zajęć w dzienniku zajęć pozaszkolnych,
- wpis na listę uczestników imprezy turystycznej organizowanej przez Młodzieżowy Dom
Kultury
- kontakt z Rodzicami/Opiekunami w sprawach organizacyjnych i porządkowych związanych z
bieżącą działalnością placówki.
Jakie dane będą przetwarzane?
Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, numer PESEL,
płeć, numer telefonu, adres zamieszkania. Jeżeli jest to wymóg niezbędny w związku z
realizacją wyjazdu na organizowane wycieczki turystyczne, edukacyjne lub turnieje
( konkursy).
Komu zostaną udostępnione moje lub mojego dziecka (wychowanka) dane osobowe?
Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym zakresie , niezbędnym dla realizacji zadań i
wymogów prawnych innym odbiorcom tj.: ubezpieczycielom, przewoźnikom. Młodzieżowy
Dom Kultury potwierdza, że przekazywanie niezbędnych danych następuje w sposób bezpieczny
i kontrolowany.

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?
Dane będą przechowywane/przetwarzane:
•

•

jeśli dane dotyczą zadań statutowych ( uczestnictwa w zajęciach, wyjazdach,
udziałach w imprezach dydaktycznych-wychowawczych lub opiekuńczych)
Młodzieżowego Domu Kultury , to nie krócej niż przez okres niezbędny do
zrealizowania powyższych zadań, wykonania obowiązków sprawozdawczości,
jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja powyższych zadań, to do czasu wycofania
zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Jakie prawa Państwo posiadają w stosunku do pozyskanych danych?
Prawa, które przysługują każdej osobie to:
•
•
•
•
•
•

prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich
sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w
Rozporządzeniu przypadkach
prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21
Rozporządzenia).
prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy
przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody

Skąd mamy Państwa dane?
Dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani w trakcie rekrutacji na zajęcia. lub
imprezę turystyczną. Pozyskane za pomocą formularza kontaktowego - aplikacyjnego.

