
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 
MIEJSKI DOM KULTURY W SŁUPCY ZWIĄZKU Z ROZPOWSZECHNIANIEM WIZERUNKU 

OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYDARZENIACH PUBLICZNYCH 

Wobec wymogów Art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury (dalej: MDK) 

reprezentowany przez Dyrektora MDK-u, z siedzibą w Słupcy, ul. Traugutta 5, 62-400 Słupca, 

dane kontaktowe: numer telefonu: 63 277 25 11, adres email: kontakt@mdkslupca.pl 

2. Urząd powołała Inspektora Ochrony Danych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i 
zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania MDK-u, a także 
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem email: iod@daneosobowe.eu  lub telefonicznie: 509 776 801. 

3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana  na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 ust. 1 
lit. c)   w celu: 
a) utrwalania i publikowania wizerunku na stronie internetowej MDK-u osób  

uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Miejski Dom Kultury  
w Słupcy: rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej 
jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza  zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego  1994 roku 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288.)  
nie wymaga zezwolenia.  

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3 tzn. jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia utrwalenia wizerunku. 
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 
danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
obowiązujące w tym zakresie prawo.  

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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