Informacja o ochronie danych osobowych
Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Olkuszu, pod adresem ul. Fr. Nullo 29, 32-300 Olkusz (MOK w Olkuszu)
informuje,

że

jest

administratorem

danych

osobowych

(dane

kontaktowe

inspektora

ochrony

danych:

iodo@mok.olkusz.pl).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MOK w Olkuszu w oparciu o poniżej wskazane podstawy prawne oraz w
ramach realizacji wskazanych poniżej celów:
1) podane dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zawartej z Państwem umowy lub
podjęcia działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w tym również w celu obsługi
składanych przez Państwa reklamacji lub zgłoszeń związanych z realizacją umowy;
2) podane dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych poniżej, w oparciu o prawnie uzasadnione interesy
administratora, którymi są: ustalenie, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z
wykonywaniem umowy;
3) podane dane osobowe będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących
na MOK w Olkuszu, wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach, prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości) dla celów:
−

związanych z realizacją statutowych zadań MOK w Olkuszu,

−

archiwizacyjnych,

−

rozliczeń podatkowych,

−

prowadzenia rachunkowości,

−

wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;

Przysługuje Państwu prawo:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, a także usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
2) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim dane osobowe są
przetwarzane w celu realizacji wskazanych powyżej prawnie uzasadnionych interesów MOK w Olkuszu.
W celu skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Państwu praw, prosimy o przesłanie swojego żądania na adres:
iodo@mok.olkusz.pl;
MOK w Olkuszu będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy, a także przez okres konieczny w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w odniesieniu do danych, których przetwarzanie wynika z obowiązku
prawnego ciążącego na MOK w Olkuszu lub zadania realizowanego w interesie publicznym, Państwa dane będą
przetwarzane także przez okres niezbędny w celu prawidłowego wykonania takiego obowiązku prawnego lub zadania
realizowanego w interesie publicznym lub, w zakresie, w którym przetwarzanie danych służy realizacji uzasadnionego
interesu administratora, do czasu wniesienia sprzeciwu, skutkującego obowiązkiem MOK w Olkuszu do zaprzestania
przetwarzania Państwa danych osobowych.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych
osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Państwa dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmioty działające na zlecenie MOK w
Olkuszu, w szczególności podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe, rachunkowe, usługi IT, usługi ochrony mienia,
a także operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, podmioty świadczące usługi windykacyjne.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej MOK w Olkuszu pod
adresem: www.mok.olkusz.pl.

