
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW WYCIECKI ORGANIZOWANEJ PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY  

W LUBACZOWIE 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)(dalej: RODO) informuję, iż:  
1) Administrator danych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas - Bandrowskiego w Lubaczowie  
z siedzibą: ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów; 
2) Inspektor Ochrony Danych 
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Magda Fusińska. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych  
z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: 
- listownie na adres: ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów 
- przez e-mail: iod@um.lubaczow.pl 

3) Cele przetwarzania danych osobowych 
Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zorganizowania i  przeprowadzenia 
wycieczki, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora  
w przestrzeni publicznej i w mediach. 
4) Podstawa prawna przetwarzania 
Podstawa prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy. Podstawą prawną jest również art. 6 ust. 1 pkt a tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub 
większej liczbie określonych celów, w tym: promowania działalności kulturalnej MDK w Lubaczowie na przykład poprzez 
wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunków uczestników utrwalonych przy użyciu urządzeń rejestrujących.  
5) Okres przechowywania  
Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać przez okres realizacji obowiązków 

MDK w Lubaczowie wobec uczestników. Natomiast publikacja wizerunku - do momentu wycofania zgody/wniesienia 

skutecznego sprzeciwu.  

6) Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Dane w postaci wizerunku będą upublicznione na stronie internetowej oraz na profilach MDK w Lubaczowie, w mediach 

społecznościowych, a także podmiotom umocowanym przepisami prawa do odbioru danych osobowych oraz podmiotom 

przetwarzającym, którym Administrator powierzył umową przetwarzanie danych. Dane osobowe będą przekazywane do 

państwa trzeciego - USA w związku z ich publikacją na portalu Facebook. Spółka Facebook Inc. przystąpiła do Porozumienia w 

sprawie Tarczy Prywatności UE-USA z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych 

osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. Przystępując do Porozumienia Spółka 

Facebook Inc. zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. 

7) Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo dostępu do Państwa danych osobowych, 

• prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.  

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,  

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem Miejski Dom Kultury w Lubaczowie nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie  

i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów podczas wycieczki,  

a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania 

zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka. 

Oświadczam, ze zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną. 

        …………………………………………………………………………….  

                (data i czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

mailto:iod@um.lubaczow.pl

