
Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych                         
w Młodzieżowym Domu Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida w Warszawie 

(zgodnie z art. 13 i 14 RODO) 

 
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Młodzieżowym Domu Kultury 
„Muranów” im. C. K. Norwida w Warszawie (00-178) przy ul. Stawki 10 jest Młodzieżowy Dom 
Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida z siedzibą w Warszawie. 
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 
2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: kultura@mdk-
muranow.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować 
się poprzez e-mail: iod@mos3.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz z korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 
4. Państwa dane osobowe są przetwarzana w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów 
prawa, tj. Ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.  Administrator przetwarza dane 
osobowe w ściśle określonym, minimalnym i niezbędnym zakresie do osiągnięcia celu. 
ODBIORCY DANYCH 
5. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym 
podmiotom, np.: policji, prokuraturze, wymiarowi sprawiedliwości, administracji publicznej. 
Podstawą przekazania/powierzenia Państwa danych są przepisy prawa. 
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji/instytucji 
międzynarodowej; 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny 
do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane zgodnie z ustawami szczegółowymi oraz zgodnie                           
z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych. 
PRAWA PODMIOTÓW DO SWOICH DANYCH 
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści 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, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż 
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r.                            
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy 
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 

mailto:kultura@mdk-muranow.waw.pl
mailto:kultura@mdk-muranow.waw.pl
mailto:iod@mos3.pl


swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1); 
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU 
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji oraz profilowaniu. 
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 
11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą. Podanie przez Państwa danych osobowych jest 
dobrowolne, lecz konsekwencją nie podania ich może być odmowa udziału w formach działalności 
prowadzonej przez MDK. 


