
 
załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2018  

Dyrektora MZŁ z dnia 8.10.2018 r. 
 
 
 

REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WYDARZENIAMI 

KULTURALNYMI ORGANIZOWANYMI PRZEZ MUZEUM-ZAMEK w ŁAŃCUCIE 

 

 

§ 1 

   Szanując prawa osób do ochrony danych osobowych, oraz zważywszy że Muzeum - 

Zamek w Łańcucie [zwane dalej MUZEUM] jest podmiotem który w ramach swoich 

obowiązków prawnych jest również organizatorem różnego rodzaju wydarzeń 

kulturalnych, w związku z którymi są przetwarzane dane osobowe, w Regulaminie 

przetwarzania danych osobowych w związku z wydarzeniami kulturalnymi 

organizowanymi przez Muzeum - Zamek w Łańcucie [zwanym dalej REGULAMINEM] 

zostały przedstawione zasady przetwarzania danych osobowych dotyczących osób 

biorących w nich udział.     

 

§ 2 

Na podstawie 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], - tzw. RODO, Muzeum 

– Zamek w Łańcucie przedstawia poniższe informacje. 

 

§ 3 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum - Zamek w Łańcucie                                

z siedzibą w Łańcucie, o następujących danych kontaktowych: 37 – 100 Łańcut,                             

ul. Zamkowa 1; e-mail : muzeum@zamek-lancut.pl; telefon : 17 225 20 08. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora:         

e-mail: iod@zamek-lancut.pl  

§ 4 

 

Podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez 

Muzeum [Organizator] będą lub mogą być wykonywane, a następnie upubliczniane                   

i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób 

obecnych, jak również ich inne dane osobowe.  

 

W związku z udziałem osób w wydarzeniach kulturalnych organizowanych lub 

współorganizowanych przez Muzeum, dane osobowe w postaci wizerunku będą 

przetwarzane w celu realizacji obowiązków statutowych Muzeum oraz zgodnie                                      

z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, promocji                                                       

i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez 

Muzeum oraz dla wewnętrznych potrzeb archiwalnych Muzeum. 
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§ 5 

 

Biorąc udział w wydarzeniu kulturalnym, spotkaniu, wystawie, wernisażu, prelekcji, 

konferencji czy w innych formach wydarzeń [wydarzenia] organizowanych lub 

współorganizowanych przez Muzeum, uczestnik wyraża tym samym dobrowolnie zgodę 

na przetwarzanie swojego wizerunku, poprzez zwielokrotnianie wszelkimi technikami, 

rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach 

elektronicznych, internecie, mediach społecznościowych w związku z organizacją, 

udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem wydarzeń kulturalnych               

w przypadku takich potrzeb. 

 

§ 6 

 

Zgoda udzielona na powyższych zasadach może zostać pisemnie cofnięta,                                    

a przetwarzanie danych na podstawie udzielonej zgody zakończy się od czasu 

pisemnego cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

§ 7 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) 

Rozporządzenia RODO, z uwzględnieniem art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.                     

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który stanowi że zezwolenia nie wymaga 

rozpowszechnianie wizerunku: 

- osoby która otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie, 

- osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez 

nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 

- osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, 

publiczna impreza. 

 

§ 8 

 

Odbiorcami danych mogą być wszyscy ponieważ rozpowszechniony wizerunek może 

być publicznie dostępny. 

 

§ 9 

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania. Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być 

dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa lub 

postanowień umownych, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres. Jeżeli 

dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich dalsze przechowywanie 

zakończy się od czasu pisemnego cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

 



§ 10 

 

Dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz 

nie będą wykorzystywane w celu profilowania. 

 

§11 

 

Oprócz prawa do wycofania zgody określonego w §4 niniejszego Regulaminu osobom 

biorącym udział w wydarzeniach przysługuje prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania jeżeli dane nie są już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, prawo 

do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo skargi do 

organu nadzorczego. 


