
Klauzula informacyjna  
dla osób kupujących bilety na wydarzenia kulturalne Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy  

w związku z epidemią wirusa SARS-COV-2 w Polsce 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) informuję, iż:  

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury (dalej także jako MCK) w 

Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz, reprezentowane przez Dyrektor Marzenę 

Matowską, e-mail: dyrekcja@mck-bydgoszcz.  

2. W Miejskim Centrum Kultury został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

pod adresem e-mail: iod@mck-bydgoszcz.pl, wpisując w temacie RODO i rodzaj sprawy.  

3. Pani/Pana dane osobowe dotyczące stanu zdrowia zawarte w oświadczeniu, będą przetwarzane w związku 

z organizowanym przez MCK wydarzeniem kulturalnym. Mając na uwadze sytuację związaną z epidemią 

wirusa Sars-CoV-2 w Polsce jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie 

zdrowia publicznego, jakim jest przeciwdziałanie pandemii. 

4. Dane osobowe dotyczące informacji o zaszczepieniu/niezaszczepieniu przetwarzane są na podstawie zgody 

wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. 

5. Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) będą przetwarzane celem umożliwienia kontaktu z 

uczestnikiem wydarzenia, w razie wykrycia, że w danym wydarzeniu brała udział osoba zakażona wirusem 

Sars-CoV-2. Jest to prawnie uzasadniony interes administratora.  

6. Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do wzięcia udziału w wydarzeniu, Odmowa ich 

podania będzie skutkować odmową wzięcia udziału w wydarzeniu. 

7. Podstawą prawną przetwarzania danych są niżej wymienione artykuły: 

a) art. 6 ust.1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze tj. zachowania limitu osób mogących brać udział w wydarzeniach 
kulturalnych, 

b) art. 9 ust. 2 lit. i RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych  

z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi 

transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi;  

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, prócz administratora danych, będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m.in. Głównemu 

Inspektorowi Sanitarnemu i służbom porządkowym). 

9. 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. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch tygodni od momentu odbycia się 

wydarzenia kulturalnego, na które nabył/-a Pan/Pani bilet. 

11. Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany. 

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

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 


