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Zaproszenie

Cena biletu 10 zł

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z 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) Muzeum
– Zamek
w Oporowie przekazuje poniżej informacje dotyczące gromadzenia Państwa danych
osobowych na potrzeby realizacji zadań ustawowych i statutowej Muzeum – Zamek
w Oporowie:
 Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum - Zamek w Oporowie, Oporów
34, 99 – 322 Oporów.
 Z ustanowionym w Muzeum – Zamek w Oporowie Inspektorem ochrony danych można się
skontaktować pod adresem e-mail: iod@zamekoporow.pl lub telefonicznie pod numerem
tel.602 745 827,
 Państwa dane osobowe tj. imię i nazwisko, dane adresowe oraz ewentualnie dane
kontaktowe takie jak numer telefonu i adres e’mail, przetwarzane są na podstawie
art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, związanego z realizacją zadań ustawowych i statutowych Muzeum oraz
jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Muzeum mogło dostarczać swoim
odbiorcom kompleksowej informacji o działaniach i wydarzeniach artystycznych oraz
edukacyjnych realizowanych przez Muzeum, jak również w celach marketingowych,
 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom,
 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania wydarzenia, którego
dotyczy niniejsza korespondencja oraz do czasu zakończenia działalności artystycznej i
edukacyjnej i edukacyjnej Muzeum,
 W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia
przetwarzania,
a
także
prawo
przenoszenia
danych.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt z Muzeum osobiście
w jego siedzibie, telefonicznie pod numerem telefonu 24/285 91 22, pocztą
tradycyjną na adres: Muzeum - Zamek w Oporowie, Oporów 34, 99 – 322 Oporów
lub pocztą elektroniczną na adres: zamekoporow@poczta.onet.pl
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z
prawem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora,
 Niezależnie od powyższych uprawnień przysługuje Państwu prawo złożenia do
Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
poprzez profilowanie,
 Po zakończeniu przetwarzania Państwa danych osobowych w pierwotnym celu, nie będą
one przetwarzane w żadnym innym celu.
 Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie
środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.
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