KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI
w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby ochrony przed COVID-19
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż
1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12,
43-300 Bielsko-Biała reprezentowany przez Dyrektora.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dbającym o ochronę powierzonych nam przez
Państwo danych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl i/lub poprzez pocztę
tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych.
Informację można także uzyskać pod adresem e-mail mdk@mdk.bielsko.pl lub nr tel.: 33 829 76 50 lub
bezpośrednio w siedzibie Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie
przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa dzieci
i osób przebywających na terenie Administratora danych. Przetwarzanie będzie odbywało się
w oparciu o następujące podstawy prawne:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w zakresie podejmowania czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,
w tym polegających na pomiarze temperatury w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora
Sanitarnego (GIS), Ministerstwa Zdrowia (MZ) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dla
organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla domów, centrów i ośrodków
kultury.
b) art. 9 ust. 2 lit. i) RODO tj. interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie ochrony
przed zakażeniami w zakresie gromadzenia informacji o stanie zdrowia.
4. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora oraz Państwowa
Inspekcja Sanitarna (w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej przesłania takich danych – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz inne organy upoważnione z mocy prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zagrożenia epidemicznego spowodowanego
chorobą COVID-19.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo
do ograniczenia przetwarzania danych,
b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów RODO.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub
z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej.
7. Pozyskane dane nie będą profilowane ani przekazywane do krajów trzecich, w tym do organizacji
międzynarodowych.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem skorzystania z oferty kulturalnej MDK w tym
z Wakacyjnych Warsztatów Artystycznych w MDK. Nie podanie danych wskazanych w procedurach
bezpieczeństwa MDK (na czas pandemii COVID 19) oznacza brak możliwości wejścia na teren
Administratora danych.
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