
Klauzula informacyjna uczestnika XI Konkursu Zabawka Przyjazna Dziecku 2020

W  związku  z  realizacją  wymogów  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 „RODO”), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych. 

1)  Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Muzeum Zabawek  i  Zabawy z  siedzibą
w Kielcach, pl. Wolności 2.

2) Inspektorem ochrony danych w Muzeum Zabawek i Zabawy jest Przemysław Krystian e-mail:
iodo@muzeumzabawek.eu. 

3)  Pani/Pana dane osobowe: imię nazwisko,  adres,  e-mail,  numer telefonu,  w przypadku pracy
studenckiej lub szkolnej: szkoła lub uczelnia, wydział, kierunek przetwarzane będą w celu realizacji
konkursu  Zabawka  Przyjazna  Dziecku  w  tym  przyjęcia  zgłoszenia,  przygotowania  wystawy
i wydania katalogu pokonkursowego oraz dokumentacji muzealnej.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do
ich  otrzymania  przepisami  prawa.  Ponadto  mogą  być  one  ujawnione  podmiotom,  z  którymi
Muzeum Zabawek i  Zabawy zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla  systemów
informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5)  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  wieczyście  na  podstawie  Ustawy z  dnia  21
listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24 ze zm.).

6)  Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7)  Pani/Pan  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż
przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8)  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  dla
przeprowadzenia konkursu i jego dokumentacji, w tym przygotowania wystawy, wydania katalogu i
wpisania do ksiąg inwentarzowych Muzeum Zabawek i Zabawy.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania i nie będą przekazywane poza granice Polski.

10) W katalogu pokonkursowym i na wystawie Muzeum Zabawek i Zabawy upubliczni dane: imię
nazwisko, miejscowość, ewentualnie nazwa firmy lub w przypadku ucznia/studenta nazwa szkoły
lub uczelni w tym wydział i kierunek oraz imię i nazwisko opiekuna.
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