Załącznik nr 1 do REGULAMINU UDZIAŁU W KONFERENCJI
„Przywrócenie sokoła wędrownego na terenie północno-wschodniej Polski”
24-25 września 2020 r., Biebrzański Park Narodowy
AD. 0611.10.2019

Klauzula informacyjna
Zgodnie z wymogami art. 13 ust. 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) zwanego dalej „RODO” Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej informuje, że:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej z siedzibą przy
ul. Leśnej 7, 16-010 Wasilków, e-mail: pmkl@pmkl.pl;
Muzeum powołało Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się Państwo skontaktować:
- poprzez adres e-mail: daneosobowe@pmkl.pl
- listownie, na adres korespondencyjny Muzeum (z dopiskiem „IOD”).
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c i f RODO w celu realizacji konferencji
„Przywrócenie sokoła wędrownego na terenie północno-wschodniej Polski” dofinansowanej ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez okres promocji efektów
projektu, rozliczenia zadania w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji - 10 lat.
odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty zapewniające
na rzecz Muzeum obsługę techniczną i organizacyjną oraz podmioty upoważnione do tego z mocy prawa.
Pani/Pana dane w postaci wizerunku udostępnione będą na stronie internetowej administratora oraz na
jego profilu na Facebook w celu promocji oraz dokumentowania działań administratora.
przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania;
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawach);
dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w oparciu
o profilowanie;
dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem
ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook;
podanie danych osobowych jest obowiązkowe, odmowa podania danych skutkuje odmową udziału
w konferencji.

Wasilków, 14.07.2020 r.
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