Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Jarocinie, Rynek –
Ratusz, 63-200 Jarocin.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod
e-mail: iod@jarocin.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy rozumianej jako umowa
o pracę, umowa darowizny, umowa użyczenia eksponatu, umowa o świadczeniu usług i innych
oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi jakim jest działalność muzealna.
4. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest niezbędny do realizacji zawartej umowy oraz
realizacji działalności muzealnej i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom takim jak ZUS, US, PFRON,
inne jednostki gminy Jarocin a także podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora.
Ponadto informacje dotyczące imprez, wystaw, prelekcji odczytów i innych wraz ze zdjęciami
mogą być publikowane na stronach internetowych muzeum, oraz udostępniane prasie, radiu
i telewizji.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa
a szczególnie przepisami określającymi zasady postępowania z dokumentacją księgową a także
przez okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać
usunięte po okresie 5 lat.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania. Ponadto, w przypadku gdy Państwa dane byłyby przetwarzane na podstawie
Państwa zgody, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i wynika z
przepisów prawa.
10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są
profilowane.
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

