
Sokołów Małopolski, dnia 28.05.2018 r. 

 

Szanowni Państwo 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dbając o bezpieczeostwo 

przetwarzania danych osobowych, pragniemy Paostwa poinformowad o kilku, niezmiernie ważnych 

kwestiach. Prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi informacjami, a w przypadku jakichkolwiek 

pytao prosimy zgłaszad drogą pisemną, e-mailową lub osobiście w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury 

Sportu i Rekreacji w godzinach od 7.00 do 15.00. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu 

i Rekreacji, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych 

w zakresie działania Ośrodka, a także przysługujących uprawnieo, może się Pani/Pan 

skontaktowad się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejsko Gminnym Ośrodku 

Kultury Sportu i Rekreacji za pomocą adresu: mgoksir@sokolow-mlp.pl oraz pod numerem 

telefonu 17 7729 053. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie w jakim podanie danych jest 

fakultatywne – na podstawie wyrażonej zgody przez Panią/Pana.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku 

danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres 

trwania umowy. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych 

i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywad przez okres 5 lat po 

zakooczeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.  

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach informacyjnych i marketingowych objętych 

oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu 

względem takiego przetwarzania. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych , przenoszenia danych, żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych, wniesienie 

sprzeciwu i cofnięcie zgody wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

7. Dla celów dowodowych Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji prosi 

o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną. 

8. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu 

i Rekreacji w celu zawarcia i wykonywania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, których 

podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie  podania danych osobowych wymaganych przez 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji jest brak możliwości zawarcia 

i wykonywania umowy. 

 

 

Wszystkie te informacje znajdziecie Paostwo na stronie: www.mgoksir-sokolow.pl  

mailto:mgoksir@sokolow-mlp.pl

