DYREKTOR MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU
INFORMUJE, ŻE WEJŚCIE NA TEREN ODDZIAŁÓW I FILII

MUZEUM

PODCZAS

KULTURALNYCH,

ORGANIZOWANYCH

JEST JEDNOZNACZNE

WYDARZEŃ

Z WYRAŻENIEM

ZGODY PRZEZ UCZESTNIKÓW TYCH WYDARZEŃ NA ICH
FOTOGRAFOWANIE I FILMOWANIE, W CELU DOKUMENTACJI
I PROMOCJI

(M.IN.

REALIZOWANYCH

POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ)
PRZEZ

MUZEUM

WYDARZEŃ

KULTURALNYCH.
Jednoczenie zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej RODO –
informuje się, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, z siedzibą w Nowym Sączu, ul.
Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz. Adres do korespondencji: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, 33300 Nowy Sącz
II. Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres do korespondencji: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul.
Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz, e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl
III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania
1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w postaci wizerunku w celu dokumentacji i promocji działalności
statutowej Muzeum ( umieszczanie na stronie internetowej Muzeum i innych materiałach promocyjnych zdjęć, filmów
z organizowanych wydarzeń kulturalnych)
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art.6 ust. 1 lit.f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody podanie danych ma charakter dobrowolny.
V. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, na które wyraża Pani/Pan
zgodę. Po tym czasie dane będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo.
VI. Prawo dostępu do danych osobowych
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Ma Pan/Pani prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody)
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
XI. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana
dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
XII. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

