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KLAUZULA INFORMACYJNA – STRONA WWW ORAZ MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE  

 

1. Administratorem Twoich danych jest Młodzieżowy Dom Kultury „Fabryczna” we Wrocławiu, ul. Zemska 

16a, 54-438 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: biuro@mdk.wroc.pl.    

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting sp. z o.o., 

ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Celem przetwarzania danych jest umieszczenie danych osobowych na stronie www Placówki, fanpage’u 

Placówki na Facebooku oraz Instagramie, jak również kanale Placówki na YouTube.  

5. Dane przetwarzamy do momentu wycofania zgody, albo do czasu przydatności danych dla realizowanego 

celu. 

6. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej niewyrażenie nie ma negatywnego wpływu na uczęszczanie ucznia 

do Placówki. Spowoduje to jedynie to, że nie będziemy umieszczać danych osobowych na naszej stronie 

www, fanpage’u Placówki na Facebooku oraz Instagramie, jak również kanale Placówki na YouTube.  

7. Dane osobowe mogą być ujawnione: podmiotom wspierającym nas w wykonywaniu i obróbce zdjęć lub 

filmów, firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne, firmom obsługującym nas w 

obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności oraz 

podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności. 

Ponadto, z uwagi na charakter wykorzystania danych do opublikowania ich w Internecie – dane te zostaną 

upublicznione bliżej nieokreślonej liczbie odbiorców. 

8. W przypadku wyrażenia zgody na umieszczanie danych na: 

a) Facebooku, czy też Instagramie, dane mogą być ujawnione Spółkom Facebooka – Facebook zastrzega 

sobie prawo do przekazywania informacji wewnątrz spółek działających w ramach grupy: Facebook 

Payments Inc.; Facebook Payments International Limited; Onavo; Facebook Technologies, LLC oraz 

Facebook Technologies Ireland Limited; WhatsApp Inc. oraz WhatsApp Ireland Limited; CrowdTangle. 

Oznacza to, że dane osobowe zamieszczone przez nas na tych portalach mogą być dostępne 

globalnie dla tych spółek; 

b) YouTube, dane mogą być ujawnione firmie Alphabet Inc. (powołanej przez Google), która jest 

właścicielem serwisu YouTube.  

9. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych. W przypadku zgłoszenia 

żądania realizacji przysługujących praw, Placówka zrealizuje je w ramach prowadzonej strony www, 

prowadzonego przez siebie fanpage’a, kanału oraz przekaże treść żądania odpowiednio do Facebooka, 

bądź YouTube’a. 

10. Placówka nie będzie wykorzystywać danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 

tym profilowania.  

11. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-

mail:  biuro@mdk.wroc.pl lub listownie na adres: Młodzieżowy Dom Kultury „Fabryczna” we Wrocławiu, 

ul. Zemska 16a, 54-438 Wrocław.    

12. Jeżeli uznają Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania danych osobowych, to 

mają Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-

mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl). 
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