Wdzydze, 14 lipca 2018 r.
JARMARK WDZYDZKI
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

Wchodząc na Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory
i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich i biorąc udział
w Jarmarku Wdzydzkim godzą się Państwo na utrwalenie wizerunku oraz jego
publikację w publikacjach i Internecie w celach promocyjnych na Muzeum –
Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich
we Wdzydzach Kiszewskich oraz związanych z działaniami statutowymi
prowadzonymi przez muzeum.













Klauzula informacyjna
Administratorem danych (wizerunku) stanie się Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im.
Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, ul. Teodory i Izydora
Gulgowskich 68, 83-406 Wdzydze;
Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Stachowiak, z którym można kontaktować się
e-mailowo: b.stachowiak@muzeum-wdzydze.gda.pl;
Cel przetwarzania danych: wykorzystanie wizerunku w publikacjach i w Internecie
w celach promocyjnych Administratora danych oraz związanych z działaniami statutowymi
prowadzonymi przez Administratora danych.
Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a) 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).
Wizerunek będzie udostępniany odbiorcom danych za pośrednictwem publikacji
i Internetu.
Podanie danych jest dobrowolne.
Dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do danych osobowych dotyczących
mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem
Jestem świadomy/a o przysługującym mojej osobie prawie do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zostałem poinformowany/a, że podane przeze mnie dane nie będą podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

