
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w 

Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-056), ul. Marcinkowskiego 12-14 

reprezentowanego przez Dyrektora – Marzenę Matowską (adres e-mail: dyrekcja@mck-

bydgoszcz.pl). 

2. W placówce powołany jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@mck-

bydgoszcz.pl). 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

1. realizacji udziału w konkursie 

2. informacyjnych tzn. wysyłania informacji dotyczącej działalności programowej 

Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. 

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, prócz administratora danych, będą 

wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na 

ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych. 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest także 

warunkiem udziału w konkursie. W przypadku niepodania danych osobowych udział w 

konkursie będzie niemożliwy. 

 


