
INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO  
OBOWIĄZUJACA NA TERENIE AMFITEATRU 

 
Zgodnie z art. 13 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 (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018. 1000 informujemy, że 
administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Rabce-Zdroju               
ul. Chopina 17   

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania                       
z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować, poprzez adres : 

 e-mail: rabkamok@wiknet.pl lub pisemnie na adres głównej siedziby firmy.  

Szczegółowe dane administratora danych znajdują się na stronie internetowej: 
http://www.mok.rabka.pl 

Informujemy również, że wszystkie imprezy i działania na terenie amfiteatru są 
dokumentowane do celów archiwalnych.  

 Administrator informuje, że zainteresowanym przysługują następujące prawa:  

1)     dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),  

2)     sprostowania (poprawienia)  nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),  

3)    usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia 

zapomnianym - w art. 17 RODO),  

4)    ograniczenia przetwarzania danych  (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub 

nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku -  art. 18 RODO); 

5)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach 

wskazanych w art. 21 RODO. 

6)    prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na 

zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż  mają Państwo prawo żądać, by 

Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu 

administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

7)     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego* – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie 

danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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