
                   Polityka MTK Sp. z .o.o. dotycząca RODO – klauzula ogólna i zgody 

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO), pragniemy poinformować Państwa, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest  (Myszkowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o), 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ido@mtk-tv.pl

Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współ-
pracowników, informujemy, iż niniejsza informacja ma zastosowanie także do nich             i po-
winna zostać im przez Państwa udostępniona.
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy łączącej
Państwa z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i w celu prowadzenia marke-
tingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzw. uzasadniony interes prawny 
administratora, w tym także w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu 
wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z  (Myszkowska Telewizja Kablowa 
Sp. z o.o), kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ido@mtk-tv.pl lub do chwili cofnięcia przez 
Państwa zgody na przetwarzanie danych;

Dane osobowe w postaci e-mail będą przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania informacji na 
wskazany adres e-mail. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ogra-
niczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prze-
noszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wykonania umo-
wy łączącej Państwa z Administratorem; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
brak możliwości realizacji łączącej Państwa z Administratorem umowy.
W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o 
kontakt  Administratorem Danych Osobowych pod adresem: (Myszkowska Telewizja Kablowa Sp.
z o.o), kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ido@mtk-tv.pl

Administrator danych osobowych :
Myszkowska Telewizja Kablowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
42-300 Myszków ulica Leśna 7/6
NIP: 5771826769

Inspektor ochrony danych osobowych :
Sypniewski Arkadiusz
KONTAKT : ido@mtk-tv.pl
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