Klauzula informacyjna dotycząca przyjmowania korespondencji
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27, 44-120 Pyskowice.
http://www.mokis.pyskowice.pl zwanym dalej MOKiS
2. wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail:
mokis@mokis.pyskowice.pl lub na adres naszej siedziby (wskazany w pkt. 1);
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e i f
RODO w celu i w związku z przyjęciem korespondencji.
4. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO jest niezbędne
do udzielania odpowiedzi na kierowaną korespondencję; w celu ochrony prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym
do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności:
•
•
•

pracownikom i osobom delegowanym,
podmiotom obsługującym MOKiS w zakresie świadczenia usług informatycznych.
podmiotom obsługującym MOKiS w zakresie świadczenia usług pocztowych itp.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia
odpowiedzi na kierowaną korespondencję oraz przez okres przewidziany w przepisach
prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów. Ponadto Pani/Pana
dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, a wynikającymi z przyjęciem
i obiegiem korespondencji przez okres wynikający z przepisów prawa.
7. Pani/Pan posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – w granicach określonych w
przepisach prawa.
8. Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjęcia i
obiegu korespondencji jest dobrowolne. Niepodanie danych może skutkować odmową
udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.

