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UCZESTNICY ZAJĘĆ, PROJEKTÓW, KONKURSÓW I PRZEGLĄDÓW
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w Pruszkowie,
z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.

Źródło i zakres przetwarzanych danych – w przypadku, gdy osoba której dane dotyczą nie zgłosiła się osobiście
Dane osobowe w zakresie (imię, nazwisko, wizerunek – w przypadku przesyłanych nagrań, podmiot reprezentowany)
uzyskaliśmy od osoby, która zgłosiła Pana/Panią do udziału w wydarzeniu.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 realizacji projektów kulturalno-edukacyjnych, na podstawie udzielonej zgody, (np. na publikację wizerunku), zgodnie z art. 6 ust
1 lit a RODO,
 niezbędnym do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO,
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości, w przypadku wydarzeń płatnych – przechowywanie dokumentacji księgowej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów, wypełnienia obowiązków i wykonywania
szczególnych praw w zakresie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej pracowników, zgodnie art. 9 ust 2 lit b RODO,
wynikających z art. 207 Kodeksu pracy – pomiar temperatury.
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 9 ust 2 lit. c RODO, wynikającego z Kodeksu Pracy, w zakresie
ochrony żywotnych interesów pracowników oraz innych osób przebywających na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury – pomiar
temperatury – dla zajęć/wydarzeń stacjonarnych.

wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie art. 6 ust 1 lit e RODO, wynikających: z ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ze statutu Miejskiego Ośrodka Kultury oraz ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – roszczenia i obrona przed roszczeniami,

wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie art. 6 ust 1 lit e RODO oraz art. 9 ust 2 lit. g RODO,
wynikającego z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COViD19 -pomiar temperatury dla
zajęć/wydarzeń stacjonarnych.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: Urząd Skarbowy, Urząd Miasta - dla osób korzystających z Karty Dużej Rodziny,
organy którym przekazanie danych reguluje regulamin organizowanego wydarzenia, dostawcy usług pocztowych oraz podmioty
współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług: hostingowych, wsparcia informatycznego, dostawy i wsparcia oprogramowania
dziedzinowego.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:

5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dnia zakończenia
współpracy, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości – dla wydarzeń płatnych,
 25 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 do czasu odwołania zgody w zakresie danych udostępnionych na podstawie zgody,
 do czasu przedawnienia roszczeń.

Dobrowolność podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w realizowanym wydarzeniu.
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Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzanie jest umowa,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza
przepisy RODO.

UCZESTNICY ZAJĘĆ, PROJEKTÓW, KONKURSÓW I PRZEGLĄDÓW PROWADZONYCH W
SYSTEMIE ONLINE
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”,
z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4, dalej MOK Kamyk. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Źródło i zakres przetwarzanych danych – w przypadku, gdy osoba której dane dotyczą nie zgłosiła się osobiście
Dane osobowe w zakresie (imię, nazwisko, wizerunek zarejestrowany na nagraniu) uzyskaliśmy od osoby, która zgłosiła
Pana/Panią do udziału w konkursie.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 publikacji danych w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku w postaci nagrania na stronie internetowej MOK
Kamyk/Facebooku, w przypadku wyrażenia zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO, lub art. 9 ust 2 lit a RODO w
przypadku gdy nagranie ujawnia informacje o stanie zdrowia,
 realizacji zadań wynikających z zawartej umowy, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO,
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów,
 wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie art. 6 ust 1 lit e RODO, wynikających: z ustawy z
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ze statutu Miejskiego Ośrodka
Kultury oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – roszczenia i obrona przed roszczeniami.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
hostingowych, wsparcia informatycznego, dostawy i wsparcia oprogramowania dziedzinowego.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
 25 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 do czasu odwołania zgody w zakresie danych udostępnionych na podstawie zgody,
 do czasu przedawnienia roszczeń.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzanie jest zgoda lub umowa,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza przepisy RODO.
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Dobrowolność podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w realizowanym konkursie.

UCZESTNICY WYDARZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH – OŚWIADCZENIE COViD
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w Pruszkowie,
z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, oraz wypełnienia obowiązków i wykonywania
szczególnych praw w zakresie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej pracowników, zgodnie art. 9 ust 2 lit b RODO,
wynikających z art. 207 Kodeksu pracy.
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 9 ust 2 lit. c RODO, wynikającego z Kodeksu Pracy, w zakresie
ochrony żywotnych interesów pracowników oraz innych osób przebywających na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury – pomiar
temperatury.

wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie art. 6 ust 1 lit e RODO oraz art. 9 ust 2 lit. g RODO,
wynikających z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COViD19.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą podmioty, którym udostępnienie danych osobowych (w przypadku zakażenia lub
podejrzenia zarażenia COViD 19) regulują oddzielne przepisy prawa, np. Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
 14 dni,
 do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza
przepisy RODO.
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Dobrowolność podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w realizowanym wydarzeniu.

OSOBY ZGŁASZAJĄCE UCZESTNIÓW ZAJĘĆ, PROJEKTÓW, KONKURSÓW I PRZEGLĄDÓW
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”,
z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4, dalej MOK Kamyk. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 realizacji zadań wynikających z zawartej umowy, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO,
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów,
 wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie art. 6 ust 1 lit e RODO, wynikających: z ustawy z
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ze statutu Miejskiego Ośrodka
Kultury oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – roszczenia i obrona przed roszczeniami.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
hostingowych, wsparcia informatycznego, dostawy i wsparcia oprogramowania dziedzinowego.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
 25 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 do czasu przedawnienia roszczeń.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzanie jest umowa,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza przepisy RODO.
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Dobrowolność podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w realizowanym wydarzeniu.

ARTYŚCI
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w Pruszkowie,
z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.

Źródło i zakres przetwarzanych danych – w przypadku, gdy osoba której dane dotyczą nie zgłosiła się osobiście
Dane osobowe w zakresie (imię, nazwisko) uzyskaliśmy od podmiotu, który zgłosił Pana/Panią do udziału w wydarzeniu.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 niezbędnym do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO,
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości, w przypadku wydarzeń płatnych – przechowywanie dokumentacji księgowej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów, wypełnienia obowiązków i wykonywania
szczególnych praw w zakresie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej pracowników, zgodnie art. 9 ust 2 lit b RODO,
wynikających z art. 207 Kodeksu pracy – pomiar temperatury.
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 9 ust 2 lit. c RODO, wynikającego z Kodeksu Pracy, w zakresie
ochrony żywotnych interesów pracowników oraz innych osób przebywających na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury – pomiar
temperatury.

wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie art. 6 ust 1 lit e RODO, wynikających: z ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ze statutu Miejskiego Ośrodka Kultury oraz ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – roszczenia i obrona przed roszczeniami,

wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie art. 6 ust 1 lit e RODO oraz art. 9 ust 2 lit. g RODO,
wynikającego z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COViD19 -pomiar temperatury.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: Urząd Skarbowy, Urząd, organy którym przekazanie danych reguluje regulamin
organizowanego wydarzenia, dostawcy usług pocztowych oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
hostingowych, wsparcia informatycznego, dostawy i wsparcia oprogramowania dziedzinowego.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:

5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dnia zakończenia
współpracy, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości – dla wydarzeń płatnych,
 25 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 do czasu przedawnienia roszczeń.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzanie jest umowa,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza
przepisy RODO.
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Dobrowolność podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w realizowanym wydarzeniu.

UCZESTNICY LATA W MIEŚCIE
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 niezbędnym do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO,
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości – przechowywanie dokumentacji księgowej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów.
 wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, zgodnie
art. 6 ust 1 lit e RODO, wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, ze statutu Miejskiego Ośrodka Kultury oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych – roszczeni i obrona przed roszczeniami.
 realizacji ważnego interesu publicznego (zapewnienie bezpieczeństwa dzieci), wynikającego z ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zgodnie z art. 9 ust 2 lit g RODO.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: Urząd Skarbowy, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy usług pocztowych
oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:

hostingowych,

wsparcia informatycznego,

dostawy i wsparcia oprogramowania dziedzinowego.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dnia
zakończenia umowy, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości,
 25 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 do czasu przedawnienia roszczeń.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzanie jest umowa,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza przepisy RODO.
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Dobrowolność podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w realizowanym wydarzeniu.

UCZESTNICY ZIMY W MIEŚCIE
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 niezbędnym do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO,
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów.
 wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, zgodnie
art. 6 ust 1 lit e RODO, wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, ze statutu Miejskiego Ośrodka Kultury oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych – roszczeni i obrona przed roszczeniami.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:

hostingowych,

wsparcia informatycznego.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
 25 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 do czasu przedawnienia roszczeń.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzanie jest umowa,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza przepisy RODO.
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Dobrowolność podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w realizowanym wydarzeniu.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Źródło i zakres przetwarzanych danych
Dane osobowe (imię, nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości, stopień pokrewieństwa, wiek w przypadku osób
nieletnich) uzyskaliśmy od rodzica/opiekuna prawnego w związku upoważnieniem do odbioru dziecka z MOK Kamyk.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO wynikającego z ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów,
 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w
interesie publicznym (zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom), wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
 hostingowych,
 wsparcia informatycznego.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:

do czasu trwania wydarzenia,

do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,

do czasu przedawnienia roszczeń,

do czasu zmiany przez rodzica/opiekuna prawnego.
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Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza
przepisy RODO.

OSOBY ZAPISANE NA NEWSLETTER
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 przesyłania informacji dotyczących funkcjonowania oraz statutowych działań MOK, zgody, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą,
 wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, zgodnie art. 6 ust 1 lit e RODO, wynikających z ustawy z
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ze statutu Miejskiego
Ośrodka Kultury.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:

hostingowych,

wsparcia informatycznego,

wysyłki newslettera.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:

do czasu wypisania się z newsletteru,

do czasu wniesienia sprzeciwu.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
 prawo dostępu do treści swoich danych,
 prawo do sprostowania,
 prawo do usunięcia danych,
 prawo ograniczenia przetwarzania,
 prawo wniesienia sprzeciwu,
 prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza przepisy RODO.
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Dobrowolność podania danych
Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem otrzymywania od nas newslettera.

UMOWY CYWILNO-PRAWNE Z OSOBAMI NIEPROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
- ZLECENIE
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Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w Pruszkowie,
z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),
 mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

niezbędnym do realizacji zadań wynikających z umowy cywilno-prawnej, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO, lub też na podstawie
udzielonej zgody na przetwarzanie dodatkowych danych, np. wizerunku,
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów,
 realizacji zadań w interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust 1 lit e RODO, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych, jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami,
 wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, zgodnie art. 6 ust 1 lit e RODO, wynikających z ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ze statutu Miejskiego Ośrodka Kultury, w
zakresie publikacji wizerunku osób prowadzących zajęcia.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: ZUS, Urząd Skarbowy, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy usług pocztowych oraz
podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług: hostingowych, wsparcia informatycznego oraz dostawy i wsparcia
oprogramowania dziedzinowego, szkoleniowych.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:
W przypadku ubezpieczenia w ZUS

50 lat, w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, liczone od momentu zakończenia umowy (art. 125 a
ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach) – dla umowy zawartej do 2019 r.,

50 lat lub 10 lat dla osób zatrudnionych w okresie 1999 – 2018 r. – o ile zostaną do ZUS złożone raporty RIA za wszystkie osoby
objęte ubezpieczeniem w tym okresie,

10 lat, w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, liczone od momentu zakończenia umowy (art. 125 a
ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach) – dla umowy zawartej od 2019 r.,
W przypadku braku ubezpieczenia w ZUS

5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dnia zakończenia
umowy, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości,
Ponadto

do czasu odwołania zgody w zakresie danych udostępnionych na podstawie zgody,

do czasu przedawnienia roszczeń.

10 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody lub których podstawą przetwarzania jest umowa
lub zgoda,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza
przepisy RODO.
Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych jest warunkiem podpisania z nami umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości podpisania umowy.

UMOWY CYWILNO-PRAWNE Z OSOBAMI NIEPROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
- DZIEŁO
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

niezbędnym do realizacji zadań wynikających z umowy cywilno-prawnej, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO, lub też na
podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie dodatkowych danych, np. wizerunku,
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawą z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
- archiwizacja dokumentów,
 realizacji zadań w interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust 1 lit e RODO, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami,
 wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, zgodnie art. 6 ust 1 lit e RODO, wynikających z ustawy z
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ze statutu Miejskiego
Ośrodka Kultury, w zakresie publikacji wizerunku osób prowadzących zajęcia.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: Urząd Skarbowy, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy usług pocztowych
oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
 hostingowych,
 wsparcia informatycznego,
 dostawy i wsparcia oprogramowania dziedzinowego,
 szkoleniowych.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dnia
zakończenia umowy, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości,
 do czasu odwołania zgody w zakresie danych udostępnionych na podstawie zgody,
 do czasu przedawnienia roszczeń,
 10 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych jest warunkiem podpisania z nami umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości podpisania umowy.
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Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody lub których podstawą przetwarzania
jest umowa lub zgoda,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza przepisy RODO.

UMOWY CYWILNO-PRAWNE Z OSOBAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZĄ
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 niezbędnym do realizacji zadań wynikających ze współpracy, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO, lub też na podstawie
udzielonej zgody na przetwarzanie dodatkowych danych, np. wizerunku,
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości – przechowywanie dokumentacji księgowej oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów,
 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami,
zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, zgodnie art. 6 ust 1 lit e RODO, wynikających z ustawy z
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ze statutu Miejskiego
Ośrodka Kultury, w zakresie publikacji wizerunku osób prowadzących zajęcia.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: Urząd Skarbowy, osoby wnioskujące o dostęp do informacji publicznej
oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:

hostingowych,

wsparcia informatycznego,

dostawy i wsparcia oprogramowania dziedzinowego,

szkoleniowych.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:

5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dnia
zakończenia współpracy, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości,
 do czasu odwołania zgody w zakresie danych udostępnionych na podstawie zgody,
 10 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 do czasu przedawnienia roszczeń – 3 lata.

Dobrowolność podania danych
Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem podpisania z nami umowy
o współpracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia współpracy.
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Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzanie jest zgoda lub umowa,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza przepisy RODO.

OSOBY PRZESYŁAJĄCE FORMULARZE OFERTOWE
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 przeprowadzenia czynności zmierzającym do zawarcia umowy na prowadzenie zajęć, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b
RODO,
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów, w przypadku wyboru
oferty.
 wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, zgodnie
art. 6 ust 1 lit e RODO, wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, ze statutu Miejskiego Ośrodka Kultury oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych – roszczeni i obrona przed roszczeniami.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych oraz podmioty współpracujące z nami, w
związku ze świadczeniem usług:
 hostingowych,
 wsparcia informatycznego.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
 do czasu wyłonienia kandydata, w przypadku osób które się nie zakwalifikują,
 przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres 10 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w przypadku osób z którymi nawiążemy współpracę,
 do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 do czasu przedawnienia roszczeń.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania,

prawo do usunięcia danych,

prawo do przeniesienia danych

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza przepisy RODO.
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Dobrowolność podania danych
Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uwzględnienia
Pana/Pani oferty. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania z nami współpracy.

OSOBY PRZESYŁAJĄCE KORESPONDENCJĘ
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, w związku z obowiązkiem
odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach - archiwizacja dokumentów.
 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: dostawcy usług pocztowych oraz podmioty współpracujące z nami, w
związku ze świadczeniem usług:
 hostingowych,
 wsparcia informatycznego.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z przesłanym zapytaniem:
 do czasu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie,
 do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 5 lat, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja
dokumentów
 25 lat w zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja
dokumentów, w przypadku korespondencji dotyczącej organizowanych wydarzeń kulturalnych,
 przez okres dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - 6 lat dla osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej, 3 lata dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo do usunięcia danych,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/Pani danych osobowych narusza
przepisy RODO.
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Dobrowolność podania danych
Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem uzyskania odpowiedzi na przesłaną
korespondencję.

OSOBY ODPOWIADAJĄCE NA ZAPYTANIA OFERTOWE
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
- archiwizacja dokumentów,
 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami,
zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: dostawcy usług pocztowych oraz podmioty współpracujące z nami, w
związku ze świadczeniem usług:
 hostingowych,
 wsparcia informatycznego.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
 do czasu wyłonienia najkorzystniejszej oferty,
 5 lat - zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 3 lata - w związku z przedawnieniem roszczeń, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
6 lat, w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza przepisy RODO.
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Dobrowolność podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne złożenia oferty.

WYKONAWCY SKŁADAJĄCY OFERTĘ W RAMACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, w związku z ustawą z dnia z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach - archiwizacja dokumentów, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – przechowywanie
dokumentacji księgowo-podatkowej oraz w związku z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących wyroków
skazujących oraz naruszeń prawa - art. 10 RODO,
 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej - roszczenia oraz obrona przed roszczeniami.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: Urząd Skarbowy, osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
Publicznych, dalej „ustawa Pzp”; Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o
których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tzw. danych wrażliwych / szczególnej kategorii), dostawcy usług
pocztowych oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:

hostingowych,

wsparcia informatycznego,

dostawy i wsparcia oprogramowania dziedzinowego.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją procesu zamówień publicznych przez okres:
 5 lat (od zakończenia roku) w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowo-podatkowej
 3 lata w związku z przedawnieniem roszczeń,
 5 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo żądania dostępu do danych (w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu zgodnie z art. 75 ustawy PZP),

prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników zgodnie z art. 76 ustawy PZP),

prawo żądania usunięcia danych,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego),

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza przepisy RODO.
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Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

OSOBY FIZYCZNE REPREZENTUJĄCE PODMIOTY PRAWNE
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 realizacji czynności zmierzających do zawarcia umowy lub też realizacji zawartej umowy, której jest Pan/Pani
reprezentantem strony umowy, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO,
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości – przechowywanie dokumentacji księgowej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych.
 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, wynikających z zawartej umowy,
 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych może być Urząd Skarbowy, dostawcy usług pocztowych oraz podmioty
współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
 hostingowych,
 wsparcia informatycznego,
 dostawcy oprogramowania dziedzinowego.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:

5 lat (od zakończenia roku) zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości – tak jak umowa,

10 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,

do czasu przedawnienia roszczeń – 6 lat.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzania jest umowa,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza przepisy RODO.
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Dobrowolność podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy.

PRACOWNICY REPREZENTUJĄCY KONTRAHENTÓW
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Źródło i zakres przetwarzanych danych
Dane osobowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, email) uzyskaliśmy od Pana/Pani pracodawcy w związku z realizacją
postanowień umowy.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości – przechowywanie dokumentacji księgowej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych.
 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, wynikających z zawartej umowy,
 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
 hostingowych,
 wsparcia informatycznego,
 dostawcy oprogramowania dziedzinowego.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:

5 lat (od zakończenia roku) zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości – tak jak umowa,

10 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,

do czasu zmiany przez pracodawcę,

do czasu przedawnienia roszczeń – 6 lat.
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Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza przepisy RODO.

OSOBY WNIOSKUJĄCE O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, w związku z ustawą o dostępie do
informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: dostawcy usług pocztowych oraz podmioty współpracujące z nami, w
związku ze świadczeniem usług:
 hostingowych,
 wsparcia informatycznego.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:

do momentu rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji,

do momentu zakończenia procesu odwoławczego,

10 lat– zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza przepisy RODO.
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Dobrowolność podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej.

OSOBY KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY UMIESZCZONE W BIP
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, w związku ustawą z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Art. 8.1) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: Ministerstwo Cyfryzacji, w związku z udostępnieniem platformy
internetowej oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
 wsparcia informatycznego.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
 w przypadku danych pracowników oraz osób wybranych na stanowisko pracy dane są usuwane po ustaniu
zatrudnienia
 w przypadku danych kontrahentów dane są usuwane po zakończeniu umowy o współpracy
 przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres 10 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt w oparciu o Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)
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Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza
przepisy RODO.

KANDYDACI DO PRACY - REKRUTACJA
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas,
wynikającego z Kodeksu Pracy, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO w zakresie danych niezbędnych do przeprowadzenia
procesu rekrutacji, na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku podania w
dokumentach aplikacyjnych danych dodatkowych oraz art. 9 ust 2 lit. a RODO w przypadku podania danych
szczególnej kategorii,
 wykorzystywania przesłanej kandydatury w procesach związanych z przyszłymi rekrutacjami, w przypadku wyrażenia
zgody na przyszłe rekrutacje, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami,
zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
 hostingowych,
 wsparcia informatycznego.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
 3 miesiące, ze względu na kwestie roszczeniowe, w przypadku naboru na stanowiska urzędnicze podlegające pod
ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w pozostałych przypadkach dane są usuwane
po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, w przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do przyszłych
rekrutacji
 do czasu odwołania zgody, w przypadku danych dodatkowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, nie dłużej
niż do zakończenia procesu rekrutacji lub do 3 miesięcy dla stanowisk urzędniczych, w przypadku braku wyrażenia
zgody na przyszłe rekrutacje.
 do czasu odwołania zgody na wykorzystywanie danych do przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania,

prawo do usunięcia danych,

prawo do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza przepisy RODO.
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Dobrowolność podania danych
Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uwzględnienia Pana/Pani
kandydatury w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości aplikowania do
pracy.

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych szczególnej kategorii prosimy o dopisanie w
dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”, z siedzibą
w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4 szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9
ust. 1 RODO, które zamieściłem/am w dokumentach aplikacyjnych.
……………………………………………………..
Data i czytelny podpis
Jeżeli chce Pan/Pani, aby przesłana kandydatura była rozpatrywana przez MOK Kamyk do przyszłych rekrutacji, prosimy
o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez
Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów
Warszawy 4 w celu wykorzystania przesłanej kandydatury przez MOK Kamyk na potrzeby przyszłych rekrutacji.
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……………………………………………………..
Data i czytelny podpis

OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 niezbędnym do realizacji zadań wynikających z umowy o pracę, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO, lub też na podstawie
udzielonej zgody na przetwarzanie dodatkowych danych, np. wizerunku,
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, jak np. obowiązki wynikające z
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, z ustawy o rachunkowości, kodeksu pracy,
 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: ZUS, Urząd Skarbowy, firmy ubezpieczeniowe, medycyna pracy, firmy
szkoleniowe, dostawcy usług pocztowych oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:

hostingowych,

wsparcia informatycznego,

dostawy i wsparcia oprogramowania dziedzinowego,

szkoleniowych.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
 50 lat liczone od momentu zakończenia pracy przez pracownika (art. 125 a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach)
– dla osób zatrudnionych do 2019 r. w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa
(dokumentacja pracownicza, listy płac)
 50 lat lub 10 lat dla osób zatrudnionych w okresie 1999 – 2018 r. – o ile zostaną do ZUS złożone raporty RIA za
wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem w tym okresie
 10 lat - liczone od momentu zakończenia pracy przez pracownika (art. 125 a ust. 4a ustawy o emeryturach i
rentach) – dla osób zatrudnionych od 2019 r. w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa
(dokumentacja pracownicza, listy płac)
 do czasu odwołania zgody w zakresie danych udostępnionych przez pracownika na podstawie zgody
 do czasu przedawnienia roszczeń – 3 lata
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Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzanie jest zgoda lub umowa,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza przepisy RODO.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),
 mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 04
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów,
 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., która prowadzi lub
będzie prowadziła dla Pana/Pani pracownicze plany kapitałowe oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze
świadczeniem usług:

hostingowych,

wsparcia informatycznego,

dostawy i wsparcia oprogramowania dziedzinowego.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w związku ze współpracą przez okres:

10 lat, zgodnie art. 125 a ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach, oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach

do czasu przedawnienia roszczeń,

do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza przepisy RODO.
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Dobrowolność podania danych
Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w pracowniczych planach
kapitałowych.

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, w związku z ustawą z dnia 4 marca
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – realizacja świadczeń w ramach ZFSS, ustawą z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów,
 niezbędnym do wypełnienia obowiązków i szczególnych praw przez nas lub osobę której dane dotyczą, wynikających
z ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b) RODO,
 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
 hostingowych,
 wsparcia informatycznego,
 dostawy i wsparcia oprogramowania dziedzinowego,
 szkoleniowych.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres:

do czasu przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości

5 lat (po zakończeniu sprawy) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt w oparciu o Ustawę z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

do czasu przedawnienia roszczeń – 3 lata.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza RODO.
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Dobrowolność podania danych
Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem skorzystania ze świadczeń. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania ze świadczeń ZFSS.

OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK O DOSTĘP DO DOKUMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W
SKŁADNICY AKT
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który wynika
z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 realizacji złożonego wniosku.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: dostawcy usług pocztowych oraz podmioty współpracujące z nami, w
związku ze świadczeniem usług:
 hostingowych,
 wsparcia informatycznego.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane/przechowywane w archiwum przez okres:

zależny od kategorii, wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

5 lat dla danych osób składających wniosek.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo żądania dostępu do danych - wykonanie obowiązku, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe
podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych,

prawo żądania sprostowania danych – prawo to jest realizowane w taki sposób, że administrator przyjmie od osoby,
której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując
ingerencji w materiały archiwalne,

prawo żądania usunięcia danych,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania ograniczone w stosowaniu w zw. z art. 22b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tzn. nie ma zastosowania art. 18 RODO lit. a) oraz b) RODO w związku
z przetwarzaniem danych w składnicy,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza przepisy RODO.
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Dobrowolność podania danych
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.

WOLONTARIUSZE
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 realizacji obowiązku wynikającego z zawartej umowy, w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy,
zgodnie z art. 6 ust. Lit b RODO, lub też na podstawie udzielonej zgody, np. na przetwarzanie wizerunku, zgodnie z
art. 6 ust 1 lit a RODO,
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, w związku ustawą z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów,
 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej - roszczenia oraz obrona przed roszczeniami.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
 hostingowych,
 wsparcia informatycznego.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będą przez okres:
 10 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach,
 do czasu przedawnienia roszczeń,
 do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 do czasu odwołania zgody, w przypadku zgody na publikację wizerunku.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzanie jest zgoda lub umowa,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza przepisy RODO.
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Dobrowolność podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpoczęcia z nami współpracy. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości współpracy.

PRAKTYKANCI
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 niezbędnym do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy/porozumienia z uczelnią, lub w ramach czynności
zmierzających do zawarcia umowy, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO,
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, w związku z rozporządzeniem Rady
ministrów w sprawie praktyk studentów szkół wyższych oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów,
 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: uczelnie kierujące na praktyki, dostawcy usług pocztowych oraz
podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
 hostingowych,
 wsparcia informatycznego.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres:

5 lat (po zakończeniu praktyk) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt w oparciu o Ustawę z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach),

do czasu przedawnienia roszczeń – 3 lata.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza przepisy RODO.
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Dobrowolność podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji praktyk studenckich.

STAŻYŚCI
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Źródło i zakres przetwarzanych danych

Dane osobowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, email) uzyskaliśmy od Urzędu Pracy w związku z realizacją stażu.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, w związku realizacją ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów,
 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: Urząd Pracy, dostawcy usług pocztowych oraz podmioty
współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
 hostingowych,
 wsparcia informatycznego.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres:
 przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres 10 lat (po zakończeniu sprawy) zgodnie z
Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt w oparciu o Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach)
 przez okres dochodzenia i obrony przed roszczeniami – 3 lata
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza przepisy RODO.
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Dobrowolność podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji stażu.

OSOBY WNIOSKUJĄCE, SKŁADAJĄCE SKARGĘ
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w
Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów.
 wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, zgodnie
art. 6 ust 1 lit e RODO, wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, ze statutu Miejskiego Ośrodka Kultury oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych – roszczeni i obrona przed roszczeniami.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: dostawcy usług pocztowych, organy właściwe w przypadku przekazania
sprawy do rozpatrzenia wg właściwości oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:

hostingowych,

wsparcia informatycznego.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
 25 lat (po zakończeniu sprawy) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt w oparciu o Ustawę z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) – dla spraw załatwianych bezpośrednio,
 5 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt w oparciu o Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach) – dla spraw przekazywanych do rozpatrzenia wg. Właściwości,
 do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza przepisy RODO.
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Dobrowolność podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem złożenia wniosku lub skargi.

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z FANPAGE
Administrator Danych Osobowych
Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych w ramach prowadzonego fanpage są:
1. Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul.
Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:
 listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
 telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,
 mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.
2. Facebook Ireland Limited 4, z siedzibą w Irlandii Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:
 listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),
 mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych
w interesie publicznym, polegających na administrowaniu i zarządzaniu fanpage’m MOK Kamyk, w tym także
udzielaniu odpowiedzi na zamieszczane przez Pana/Pani posty i komentarze, oraz nadzorze nad treściami
publikowanymi przez użytkowników fanpage,
 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem
https://www.facebook.com/about/privacy/update.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla nas wsparcie w zakresie utrzymania fanpage.
Pana/Pani dane będą również dostępne dla innych użytkowników fanpage.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
 realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jest Pan/Pani aktywnym
użytkownikiem fanpage,
 do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 do czasu przedawnienia roszczeń.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

prawo ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących
narusza przepisy RODO.
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Dobrowolność podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie
z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy i postów).

