
 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 Biorąc udział w kiermaszu wyrażają Państwo zgodę na fotografowanie, filmowanie  

i wykorzystywanie swojego wizerunku do działań promocyjnych i marketingowych, związanych  

z działalnością statutową Muzeum. Tym samym wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w postaci wizerunku w w/w celu oraz oświadczają, że zostali Państwo poinformowani  

o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. 

Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, ul. Teodory i Izydora Gulgowskich 68, 83-

406 Wdzydze. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Piątak, z którym można kontaktować się e-mailowo: 

ppiatak@kancelariapiatak.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie udziału kiermaszu organizowanym  

w trakcie Jarmarku Wdzydzkiego oraz dokonanie rozliczeń zaudział w w/w kiermaszu. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) 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 osobowych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zwanego dalej „RODO”. 

5. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które na podstawie stosownych umów 

podpisanych z Administratorem danych osobowych przetwarzają dane osobowe, dla których 

administratorem jest Muzeum. 

6. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże jest to niezbędne do udziału w kiermaszu. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z udziału w kiermaszu oraz z przepisów 

dotyczących rachunkowości oraz dodatkowo prawa cywilnego w zakresie dotyczącym wykonywania 

umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających. 

8. Osoba podająca dane osobowe posiada: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora danych osobowych ograniczenia 

przetwarzania moich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO, 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,  

że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Osobie podającej dane osobowe nie przysługuje: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych przez okres 

wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie, 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

10. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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