
Obowiązek Informacyjny Użytkowników 

Fanpage Miejskiego Domu Kultury na 

Platformie Facebook

Niniejszy Obowiązek Informacyjny określa zasady gromadzenia, przetwarzania i 

wykorzystywania danych w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa 

poprzez fanpage Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim (dalej zwane Platformą) 

Szanując prawa Użytkownika do informacji, opracowaliśmy niniejszy Obowiązek, który 

pozwoli Państwu zrozumieć jakie informacje gromadzimy w związku z usługami 

świadczonymi przez „Platformy” oraz w jaki sposób i w jakim celu je przetwarzamy.  

Kierując się zasadą poszanowania prywatności i ochrony udzielonych podczas korzystania z 

Platformy informacji, w tym informacji zawierających dane osobowe Użytkowników prosimy 

o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

Kto jest Administratorem danych osobowych ? 

Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy jest Miejski Dom Kultury 

w Mińsku Mazowieckim, z siedzibą ul. Warszawska 173, 05-300 Mińsk Mazowiecki  

Dane kontaktowe:  

Adres e-mail: mdk@mdkmm.pl 

Numer telefonu: (25) 758 -39-17 

Adres korespondencyjny: ul. Warszawska 173, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych? 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a, Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim, jako podmiot 

publiczny zobligowany jest do powołania Inspektora Ochrony Danych. 

Z naszym wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo kontaktować    

w każdej sytuacji dotyczącej przetwarzania przez MDK Waszych danych, najprościej 

wysyłając e-mail na adres: iod@mdkmm.pl

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych ? 

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy wyłącznie w celach: 

 promocji działalności - art. 6 ust. 1 lit. e „Rozporządzenia”;

 umożliwienia użytkownikom otrzymywania spersonalizowanych informacji 

marketingowych w szczególności o imprezach, promocjach, produktach, konkursach 

prowadzonych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit a „Rozporządzenia”; 

 statystycznych i analitycznych związanych z analizowaniem reakcji użytkowników na

prowadzone za pośrednictwem „Platformy” akcji marketingowych np. analizowanie

wejść, polubień, komentarzy, itp. - art. 6 ust. 1 lit. e „Rozporządzenia”.

Dane przetwarzamy wyłącznie na podstawie określonych podstawach prawnych ich 

przetwarzania. Może być to: 

 zadanie realizowane w interesie publicznym, takie jak promowanie działalności MDK,

czyli;

 realizacja umowy, która odnosi się do organizowanych imprez, konkursów;

 udzielona zgoda Użytkownika, w zakresie publikacji wizerunku, ale też dostarczania

spersonalizowanych informacji marketingowych o produktach lub usługach,



  
 

organizowanych przez Administratora konkursach czy prowadzonych akcjach 

promocyjnych. 

Czy muszą nam Państwo podać swoje dane ? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych będzie 

skutkowało brakiem możliwości zrealizowania niektórych celów przetwarzania. 

Jak długo przechowujemy dane osobowe ? 

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. 

Wynika on z przepisów prawa, (które nakazują przechowywanie danych przez określony 

czas), jest niezbędny do wykonania umowy, lub wykonania zadań realizowanych w interesie 

publicznym. 

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przetwarzamy je 

wyłącznie przez czas niezbędny do osiągniecia celu w jakim zostały pozyskane lub wycofania 

udzielonej zgody. 

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać ? 

Zbieramy i przetwarzamy następujący zakres danych: 

 adresu e-mail Użytkownika (podany w ramach jego profilu facebook.com lub podany 

przy udziale w organizowanych konkursach); 

 imienia i nazwiska lub nick Użytkownika (podane w ramach jego profilu 

facebook.com lub podane przy udziale w organizowanych konkursach); 

 płeć Użytkownika (podany w ramach jego profilu facebook.com); 

 datę urodzenia Użytkownika (podany w ramach jego profilu facebook.com lub podane 

przy udziale w organizowanych konkursach); 

 adres zamieszkania Użytkownika (podany w ramach jego profilu facebook.com lub 

podane przy udziale w organizowanych konkursach); 

 numer telefonu Użytkownika (podany w ramach jego profilu facebook.com lub 

podany przy udziale w organizowanych konkursach); 

 zdjęcie profilowe Użytkownika (podane w ramach jego profilu facebook.com); 

 inne dane podane w czasie odwiedzania naszej „Platformy”, a wynikające z 

komentarzy, polubieni, itp.  

Skąd pozyskujemy dane osobowe ? 

Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od 

Ciebie) za pośrednictwem strony portalu Facebook. 

Czy przetwarzamy Państwa dane automatycznie ? 

Nie przetwarzamy państwa danych automatycznie. 

Komu możemy udostępniać Państwa dane ? 

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom trzecim, jeśli nie 

zaistnieje jedna z następujących okoliczności: 

 Użytkownik wyraził na taką czynność zgodę; 



  
 

 odbiorcą jest podmiot zarządzający „Platformą” na zlecenie Administratora; 

 istnieją przyczyny prawne obligujące Administratora do udostępnienia danych 

osobowych. 

Czy przekazujemy Państwa dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego ? 

MDK oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę 

w Państwach spoza obszaru EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).  

Jakie prawa Państwu przysługują ? 

MDK gwarantuje, że dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane przetwarzane były tylko w 

niezbędnym zakresie oraz zgodnie z wszelkimi przepisami. Jednak, jeśli uznacie Państwo, że 

naruszyliśmy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony danych 

osobowych to każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo: 

 dostępu do danych; 

 uzyskania kopii danych; 

 sprostowania danych; 

 usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); 

 ograniczenia przetwarzania; 

 przenoszenia danych; 

 do wycofania zgody; 

 wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych). 

Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować osobiście składając pisemny 

wniosek, drogą elektroniczną lub listownie na wskazane poniżej adresy: 

 adres e-mail: mdk@mdkmm.pl z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych 

 adres korespondencyjny: ul. Warszawska 173, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Więcej na temat przysługujących Państwu praw przeczytacie na stronie internetowej 

mdkmm.pl zakładka O Nas / RODO. 
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