KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie 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
dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1
(dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:
Administratorem podanych w procesie rekrutacji danych osobowych jest Miejski Dom Kultury,
ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława, e-mail: sekretariat@mdkmlawa.com, tel. 23 654 35 85 oraz
operator serwisu strefazajec.pl GnP Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Blizne Jasińskiego, 05-082,
ul. Kościuszki 23.
Inspektorem ochrony danych jest Pan Marcin Kurpiewski, e-mail: inspektor_ummlawa@openaudit.eu
Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie rekrutacji na zajęcia artystyczne Miejskiego
Domu Kultury w Mławie w roku 2020/2021.
Dane osobowe uczestnika zajęć nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych, a ich odbiorcą będzie Miejski Dom Kultury i operator serwisu
strefazajec.pl GnP Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Blizne Jasińskiego.
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust.1 pkt. c) przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, i d) przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Zebrane dane będą przechowywane do celów: rekrutacyjnych.
Dane osobowe uczestnika zajęć po dwóch latach od zakończenia wydarzenia będą przekazane
do archiwum zakładowego i opatrzone kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym z jednostce.
Każdy uczestnik zajęć posiada prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania.
Uczestnikowi lub jego opiekunowi prawnemu, w przypadku osób niepełnoletnich, przysługuje
prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez uczestnika danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie jego zgłoszenia uczestnictwa
w zajęciach organizowanych przez Miejski Dom Kultury w sezonie 2020/2021.

