
 

 

  

 



 

 

  

 

Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konferencji Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze ziemi 
chrzanowskiej w dniach 16-17.12.2020 r.  
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława 
Mazarakich z siedzibą w Chrzanowie (dalej: Muzeum), ul. Mickiewicza 13, 32-500 Chrzanów. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Muzeum możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej 
pod adresem iod@muzeum.chrzanow.pl   

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konferencji „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 
ziemi chrzanowskiej w dniach 16-17.12.2020 r.  

 
 w szczególności przez:  

 

 rejestrację uczestnictwa,  

 komunikowania się z uczestnikami w kontekście organizacyjnym,  

 udokumentowania przebiegu konferencji,  

 realizację publikacji, 

 przeprowadzeniu transmisji konferencji na profilu społecznościowym Muzeum (platforma Facebook),  
4. Zakres i sposób przetwarzania danych dokładnie opisujemy w Polityce Prywatności, zawsze dostępnej pod 

adresem: https://muzeum.chrzanow.pl/polityka-prywatnosci/ 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 jest zgoda osoby, której 

dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  
6. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona jest poprzez wypełnienie niniejszego 

formularza rejestracyjnego.  
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu w jakim są zbierane.  
8. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego przed jej cofnięciem. 
9. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące przy organizacji konferencji oraz 

wspierające ich bieżącą obsługę, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z art. 28 RODO oraz umów zawierających standardowe klauzule umowne.  

10. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych (USA).  
11. Uczestnikowi konkursu przysługują następujące uprawnienia, które może zrealizować względem Muzeum: 

 prawo żądania dostępu do danych osobowych  

 prawo żądania sprostowania danych osobowych  

 prawo żądania usunięcia danych osobowych  

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  
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