
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, zgodzie na kandydowanie
oraz na publikacją wizerunku Kandydata

………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko Kandydata do Młodzieżowej Rady Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Jako rodzic/opiekun prawny Kandydata do Młodzieżowej Rady Muzeum Rzemiosła w
Krośnie nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych:

1. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie,  udostępnianie  i  publikację  danych
osobowych Kandydata do Młodzieżowej Rady Muzeum Rzemiosła w Krośnie
oraz wyników Konkursu w materiałach informacyjnych, na stronie internetowej
i portalach społecznościowych oraz w publikacjach prasowych i wydawniczych
Muzeum. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i udzielane na czas nieokreślony.
W każdej chwili przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych,  ale  cofnięcie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  tej  zgody  przed  jej
wycofaniem.

2. Wyrażam zgodę na kandydowanie przez Kandydata do Młodzieżowej Rady
Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

3. Wyrażam zgodę na utrwalenie,  nagranie,  archiwizację  i  rozpowszechnianie
wizerunku Kandydata do Młodzieżowej Rady Muzeum Rzemiosła w Krośnie
zawartego  w  nagraniach  audio-wideo  oraz  fotorelacjach  w  materiałach
informacyjnych, na stronie internetowej i portalach społecznościowych oraz w
publikacjach  prasowych  i  wydawniczych  Muzeum.  Wyrażenie  zgody  jest
dobrowolne  i  udzielane  na  czas  nieokreślony.  W każdej  chwili  przysługuje
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,  ale cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

.......................................................................................................................
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Kandydata lub Kandydata

Klauzula informacyjna RODO

Spełniając  obowiązek  informacyjny  wynikający  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2
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 informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Rzemiosła w
Krośnie  z  siedzibą:  38-400  Krosno,  ul.  Józefa  Piłsudskiego  19,  e-mail:
krosno@muzeumrzemiosla.pl.

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych -  możesz się z
nim  kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania

mailto:krosno@muzeumrzemiosla.pl


danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.   Z  Inspektorem  możesz  kontaktować  się  przez  e-mail
iod.muzeum.krosno@gmail.com   lub  pisząc  listownie  -  na  adres
Administratora.

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą:  w  celu:
a)  uczestnictwa  w  Konkursie  oraz  pełnienia  mandatu  radnego  Rady
Muzeum, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b) ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrona przed nimi, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora polegający na
ochronie jego praw),
c) archiwizowania dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
d)  archiwizowania  fotografii  Uczestnika  i  nagrań  zawierających  jego/jej
wizerunek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
e) realizacji statutowego zakresu działania Muzeum Rzemiosła w Krośnie,
do  którego  należy  zapewnienie  powszechnego,  trwałego,
nieskrępowanego  i  otwartego  dostępu  do  polskiego  dorobku
historycznego,  humanistycznego,  kulturalnego  i  artystycznego,  na
podstawie  niezbędności  przetwarzania  do  wypełnienia  obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze określonego w ustawie z dnia 21
listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 2012, poz. 987) oraz ustawie z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. 2012, poz. 406), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 
f)  na  podstawie  zgody,  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a)  RODO,
g) informacyjnym i promocyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Odbiorcą danych osobowych Kandydata będą podmioty upoważnione do
przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz
podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Podanie  przez  Kandydata  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale
niezbędne do realizacji uczestnictwa w Konkursie oraz pełnienia mandatu
radnego Młodzieżowej Rady Muzeum.

6. Muzeum posiada dane podane w Formularzu zgłoszeniowym Kandydata
do Młodzieżowej Rady Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

7. Jako  Administrator  Muzeum  jest  zoobowiązane  do  przechowywania
dokumentów  zawierających  dane  Kandydata  przez  okresy  wskazane
przepisami prawa.

8. Kandydatowi  przysługuje  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
(o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

9. W sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonuje Muzeum narusza przepisy
RODO, posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



10. Dane  osobowe  Kandydata  mogą  być  udostępniane  przez  Muzeum
upoważnionym  pracownikom,  współpracownikom  na  podstawie
stosownego  upoważnienia,  podmiotom  współpracującym  z  Muzeum,
przetwarzającym je na zlecenie Muzeum oraz podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa.

11. Dane  osobowe  Kandydata  nie  będą  przekazywane  ani  do  Państw
Trzecich,  tj.  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy  (EOG)  ani  poza
organizacje międzynarodowe.

12. Dane  osobowe  Kandydata  nie  będą  przetwarzane  w  sposób
zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

.......................................................................................................................
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Kandydata lub Kandydata


