Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych
w procesie rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach
W związku z realizacją wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 roku, zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 lub RODO, Młodzieżowy Dom Kultury
informuje o zasadach przetwarzania Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam
prawach z tym związanych:

1. Administratorem Waszych danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą
w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Cicha 4, tel. 18 353 58 51, e - mail: mdk@gorlice.net.pl,
dalej zwany jako administrator lub MDK.
2. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu,
w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, możecie się skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych, a w razie jego nieobecności z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiatgorlicki.pl, tel. 533 369 636.
Kontakt do Zastępcy Inspektora Danych:l.dziuban@powiatgorlicki.pl, tel. + 0 48 18 354 87 85.
3. Przetwarzanie Waszych danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe w celu przeprowadzenia rekrutacji na zajęcia artystyczne
w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Odbiorcami Waszych danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty w zakresie, w jakim
są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
przetwarzające wykonujące na zlecenie administratora zadania związane z utrzymaniem
systemów informatycznych uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych.
5. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji lub
do czasu wycofania zgody.
6. Przysługuje Wam prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu, przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć realizację niektórych
uprawnień.
7. Przysługuje Wam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznacie, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych.
8. W zakresie, w jakim Wasze dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody - przysługuje
Wam prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa ich podania skutkować może
wykluczeniem z procesu rekrutacji.
10. Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Administrator danych
Oświadczam, że została mi przedstawiona informacja z art. 13 ust. 1 i 2 RODO o zasadach
przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji na zajęcia artystyczne w MDK z siedzibą
w Gorlicach

…………………………………………………..
Podpis kandydata/rodzica/opiekuna prawnego

