INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU/WYDARZENIA W MUZEUM W GLIWICACH
1) Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa w celu wzięcia udziału
w Projekcie/Wydarzeniu organizowanym przez Muzeum (tj. danych identyfikacyjnych, danych
kontaktowych i ew. innych podawanych przez Państwa danych) jest Muzeum w Gliwicach
z siedzibą 44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a (dalej: „Muzeum”).
2) Nadzór nad prawidłowością, w tym bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych,
sprawuje powołany w tym celu przez Muzeum Inspektor Ochrony Danych; kontakt pod
adresem e mail: d.hac@jpm-adwokaci.pl .
3) Muzeum, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, stosuje odpowiednie
środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie procedury.
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia Państwu możliwości udziału
w Projekcie/Wydarzeniu, w tym w celu Państwa identyfikacji i zapewnienia możliwości kontaktu.
5) Podstawową przetwarzania przez Muzeum ww. danych osobowych jest Państwa zgoda, która
wyrażana jest poprzez podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i wyrażenie chęci działu
w Projekcie/Wydarzeniu.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, pozostaje jednak warunkiem możliwości wzięcia
udziału w Projekcie/Wydarzeniu.
7) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym, w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa.
8) Dane osobowe przetwarzane będą przez krótszy ze wskazanych poniżej okresów:
a) do czasu cofnięcia przez Państwa zgody,
b) przez okres, w którym ich przetwarzanie będzie celowe i niezbędne, biorąc pod uwagę
zorganizowanie i i przeprowadzenie Wydarzenia/Projektu.
9) Informujemy, że w stosunku do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Muzeum,
mają Państwo uprawnienie do:
a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, które może nastąpić w dowolnym czasie,
skutkować będzie przy tym usunięciem przez Muzeum Państwa danych kontaktowych
i brakiem możliwości dalszego udziału w Wydarzeniu/Projekcie w związku z którym dane
zostały podane. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnej formie, przykładowo przez
wysłanie do Muzeum wiadomości e-mail ze stosownym oświadczeniem;
b) dostępu do Państwa danych osobowych;
c) sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one
kompletne;
d) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych.
10) Państwa dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
11) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
12) W przypadku uznania, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami
prawa, przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

