
                            Załącznik do Umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych, Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do 
wypełnienia zadań statutowych realizowanych przez Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, należytego wykonania 
zwartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań i przedsięwzięć Miejskiego Domu Kultury w 
Świnoujściu, zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 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 (zwanego w dalszej części RODO), Miejski Dom Kultury informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Świnoujściu z siedzibą przy ul. 
Wojska Polskiego 1/1, 72-600 Świnoujściu reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Domu Kultury,
2. Inspektorem Ochrony danych Osobowych jest Pani Małgorzata Bielenis, e-mail mbielenis@gmail.com
3.  Pana/Pani  dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:

a) wykonania zadań Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu i innych prawnych obowiązków, w tym 
umownych (podstawa prawna : art. 6 ust 1 lit c RODO)

b) realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Miejskiego Domu Kultury (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit 
f  RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umówz podmiotami trzecimi, w tym z naszymi 
partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie 
roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badanie marketingowe itp., itd.) w związku z 
wykonaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych

4. Pana /pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
a) przez  czas wykonywania zadań Miejskiego Domu Kultury i innych prawnych obowiązków, 
b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, 
c) przez czas, w którym Miejski Dom Kultury może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub

niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych
5.  Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte 
umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, 
podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacje oraz innym podmiotom 
działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i 
wykonanie innych obowiązków prawnych, w tym umownych.
6.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu również prawo do: 

a)   prawo dostępu do danych,
b)   prawo do sprostowania, jeśli dane są niepoprawne; prawo do usunięcia danych. Zgoda na przetwarzanie 
danych jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać cofnięta
c)   wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, co skutkuje tym, że administratorowi nie wolno dalej 
przetwarzać tych danych
d)   ograniczenie przetwarzania 
e)   prawo do przenoszenia danych
f)   prawo do bycia zapomnianym 
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

7.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem przez 
Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym 
przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas 
zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych w tym umownych.

***********************************************************************************************
               

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Miejskim Dom  Kultury  z
siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, 72 – 600 Świnoujście, powołanym Uchwałą nr XLIII/247/96  z
dnia 29.10.1996r. Rady Miasta Świnoujścia, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury – Nr wpisu C-I/1, NIP
855-14-92-635, reprezentowanym przez Leona Ryszarda Kowalskiego – Dyrektora w celu realizacji umowy.
* Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
* Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

                     …………………………………….
                              Wykonawca
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