ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В МЦК СОКІЛ
Діючи на підставі ст. 13 Розпорядження Європарламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня
2016р. про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та безперешкодний
рух цих даних та скасування директиви 95/46/WE (загальне розпорядження про захист даних надалі "RODO") повідомляємо про те, що:
адміністратором Пані (Пана) персональних даних є Малопольський Центр Культури СОКІЛ в
Новому Сончі вул. Длугоша 3 33-300 Новий Сонч (контактні дані вказані на веб-сторінці
http://mcksokol.pl/kontakt);
адміністратор не визначив представника;
адміністратор визначив Інспектора Охорони Даних (Марек Рогуз), з яким можна зв′язатися
висилаючи кореспонденцію на адресу електронної пошти iod@mcksokol.pl, телефон (600 89 68
68) або особисто, за місцезнаходженням адміністратора;
органом, що займається наглядом над справами, що стосуються захисту персональних даних, є
Голова Управління Захисту Персональних Даних (PUODO), вул. Ставки 2, 00-193 Варшава, до
якого Ви маєте право подати скаргу;

Пані(Пана) персональні дані будуть оброблятися:
з метою реалізації законних і статутних завдань Малопольського Центру Культури СОКІЛ в
Новому Сончі, як також з метою виконання завдань, що реалізуються для публічних інтересів на підставі ст. 6 п. 1 літ. c) і e) RODO,
з метою заключення і/або виконання договору, укладеного з Малопольським Центром
Культури СОКІЛ в Новому Сончі - на підставі ст. 6 п. 1 літ. b) RODO, в тому числі у сфері захисту
або розслідування можливих претензій,
з метою контактування з Малопольським Центром Культури СОКІЛ в Новому Сончі - на підставі
ст. 6 п. 1 літ. a) RODO;
у окремих випадках Малопольський Центр Культури СОКІЛ в Новому Сончі клопотатиметься
про надання Пані (Пана) згоди на обробку персональних даних з виразно представленою
метою, із застереженням можливості легкого скасування згоди особою, яка її попередньо
надала - на підставі ст. 6 п. 1 літ. a) і ст. 9 п. 2 літ. a) RODO;
детальна інформація на тему мети і юридичної підстави для даного виду обробки може бути
вказана також у змісті заяв, форм та в процесі збору персональних даних;
одержувачами Пані(Пана) персональних даних будуть суб'єкти, уповноважені отримувати
персональні дані на підставі положень закону та суб'єкти, яким Адміністратор доручить
послуги, пов'язані з обробкою персональних даних, зокрема організатори послуг вільного часу,
освітніх занять і інформатичних послуг;

Пані(Пана) персональні дані зберігатимуться на протязі періоду визначеного положеннями
закону, зокрема згідно з інструкцією з діловодства; якщо підставою обробки персональних
даних є згода, дані будуть оброблятися до моменту скасування згоди; якщо підставою обробки
є договір, дані будуть оброблятися відповідно до принципів до моменту початку строку
давності взаємних претензій;
Пані(Пану) належить право вимагати від адміністратора надання доступу до персональних
даних, право на їх спростування, усунення або обмеження обробки, право внесення скарги
щодо обробки, право перенесення даних, право на скасування згоди у будь-який момент виключно за правилами, визначеними в RODO (беручи до уваги обмеження, що виникають з
положень закону);
у сфері, в якій подача Панею (Паном) персональних даних є законною вимогою, є необхідною з
метою реалізації завдань Малопольським Центром Культури СОКІЛ в Новому Сончі; у інших
випадках подача даних є добровільна, однак відмова від подачі даних може бути результатом
відсутності можливості реалізації послуг Малопольським Центром Культури SСОКІЛ в Новому
Сончі;
Пані(Пан) не підлягає автоматичному прийняттю рішення;
У випадку співадміністрування Пані(Пана) даними з іншим суб'єктом (адміністратором)
інформація на цю тему буде передана окремим повідомленням.

Усі персональні дані, зібрані сторонами і веб-застосунками, розміщеними на серверах
Малопольського Центру Культури СОКІЛ, були зібрані двома способами:
інформація, подана добровільно користувачами з метою підписки newsletter-a, користування
контактними бланками, заповнення реєстраційних форм з метою запису на подію а також з
метою створення кабінетів користувачів на веб-сайтах і веб-застосунках;
інформація, отримана автоматично під час користування користувачами з наших сторінок і вебзастосунків, тобто:
інформація в щоденниках серверів - наші сервери автоматично записують такі дані, як вимога
сторони, надіслані користувачами дату і годину вимоги, дані пристрої (напр. модель пристрою),
тип браузеру, мова браузеру, тип операційної системи, адресу IP та так звані файли cookies;
адреса IP – до кожного комп'ютера, під'єднаного до Інтернету, приписаний єдиний номер,
тобто адреса IP; на його підставі можна напр. ідентифікувати країну, з якої даний користувач
з′єднується з мережею;
файли cookies (так звані тістечка) - невеликі текстові файли, що надсилаються через Інтернетсервіс, який відвідує користувач, до пристрою користувача (комп'ютер, планшет, смартфон і
т.п.).

Персональні дані зібрані сторонами і веб-застосунками розміщеними на серверах
Малопольського Центру Культури СОКІЛ призначені виключно для користування
Малопольським Центром Культури СОКІЛ (для адміністративних і статистичних цілей) або
служать для забезпечення визначених послуг нашим одержувачам (користувачам).

Персональні дані, надані користувачем на веб-сайтах або веб-застосунках, розміщених на
серверах Малопольського Центру Культури СОКІЛ, будуть оброблятися виключно з метою, для
якої були зібрані. Подання даних носить добровільний характер, однак є необхідне для
реалізації мети, з якою дані зібрані. Неподання персональних даних рівнозначне з відсутністю
можливості користування даним знаряддям, веб-застосунком або послугою.

Малопольський Центр Культури СОКІЛ докладає усіх зусиль для захисту сторін і веб-застосунків,
розміщених на серверах Малопольського Центру Культури СОКІЛ від неуповноваженого
доступу третіх осіб. Сторони і веб-застосунки включають посилання на інші веб-сайти. Ми
розуміємо, що несемо відповідальність за охорону даних наданих нам користувачами. Питання
безпеки ми трактуємо незвичайно поважно. Тому ми докладаємо усіх зусиль, щоб захищати
наші сторони і веб-застосунки від неуповноваженого доступу третіх осіб та контролюємо наші
методи збирання, зберігання і обробки інформації. Ми застосовуємо пристрої і системи, що
забезпечують дані, які обробляються на серверах та фізичні засоби безпеки.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (RODO) – СОЦІАЛЬНІ МЕДІА
Адміністратором персональних даних є Малопольський Центр Культури СОКІЛ в Новому Сончі
вул. Длугоша 3 33-300 Новий Сонч (контактні дані вказані на сайті http://mcksokol.pl/kontakt).
Наші дії відповідають вимогам, які включає розпорядок порталу, а МЦК СОКІЛ адмініструє
Вашими персональними даними з метою відповіді на питання, коментування записів,
комунікації з іншими користувачами та у зв'язку з розміщеною нами інформацією (з метою
рекламування нашої діяльності і ведення маркетингових дій).
Ми збираємо і обробляємо наступні види персональних даних: ідентифікатор, профільне
зображення, інші зображення, зміст коментарів та зміст розмови, що ведеться за допомогою
застосунків для повідомлень.

Обробка персональних даних відбувається відповідно до наступних юридичних підстав:
згода - ст. 6 п. 1 літ. a) RODO у випадку керування до нас запитань;
договір - ст. 6 п. 1 літ. b) RODO у випадку наміру користувача користуватися послугами, які ми
надаємо у зв'язку із веденою діяльністю;
юридично обґрунтований інтерес адміністратора - ст. 6 п. 1 літ. f) RODO у випадку реалізації
рекламних дій.

Інформація, якою ми володіємо у повідомленнях, зберігатиметься на протязі часу відповіді на
Ваші запитання або до моменту закінчення співробітництва. У випадку коментарів, вони будуть
доступні на нашому сервісі до моменту усунення їхнім автором. Ваші персональні дані зібрані
через портал зберігаються за правилами, визначеними особливим розпорядком порталу.
Вам надаються наступні права згідно з правилами, визначеними в RODO: право доступу до своїх
даних, право отримувати їх копії (якщо існуватиме така можливість), право їх спростувати,

усунути, обмежити обробку, внести протест щодо обробки, переносити (якщо існуватиме така
можливість), внести скаргу до Голови Управління Захисту Персональних Даних.
Відносини між МЦК СОКІЛ і користувачем порталу повністю добровільні.

