Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) Muzeum Sztuki w Łodzi przekazuje poniżej informacje dotyczące gromadzenia
Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością statutową:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na
potrzeby realizacji działalności statutowej Muzeum Sztuki w Łodzi


W ramach realizacji działalności statutowej Muzeum gromadzi dokumentację fotograficzną
organizowanych zajęć edukacyjnych, w tym Konkurs Do czterech razy sztuka!, na których może pojawić
się wizerunek naszych gości oraz ich dzieci.

Muzeum informuje Państwa, iż będzie Administratorem Danych obejmujących:
 wizerunek w formie zdjęć i materiałów filmowych;
 imię i nazwisko;
 dane kontaktowe: numer telefonu i email;
 numer szkoły wraz z klasą;

Celem i podstawą przetwarzania zebranych danych osobowych jest realizacja działalności statutowej
muzeum obejmującej edukację, promocję i upowszechnianie kultury zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i e
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).

Muzeum informuje, iż gromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom oraz poza
teren Polski
 Muzeum informuje, iż gromadzone dane osobowe obejmujące Państwa wizerunek / wizerunek dzieci w
formie zdjęć i materiałów filmowych będą publikowane na stronie www.msl.org.pl oraz muzealnych
portalach społecznościowych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z późn. zm.

Jednocześnie informujemy, iż Muzeum od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie
danych osobowych. Email kontaktowy do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@msl.org.pl

Państwa odwiedziny w przestrzeni publicznej, jaką jest Muzeum oraz uczestnictwo w wydarzenia i
zajęciach edukacyjnych jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie Państwa
wizerunku/wizerunku dziecka oraz danych osobowych przez Muzeum. Gromadzone w tej formie dane
osobowe będą przetwarzane do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w
tym celu.

Muzeum informuje, iż w związku z przechowywaniem przez naszą instytucję Państwa danych osobowych
na potrzeby realizacji działalności statutowej, przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f)
przenoszenia danych;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ponadto informujemy, iż prośby dotyczące realizacji Państwa prawa do żądania dostępu do swoich
danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
(tylko jeśli przetwarzanie byłoby zbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania), a także prawo do
ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego można również kierować na adres
mailowy: iodo@msl.org.pl.
Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie zapoznania się z ww. zasadami przetwarzania danych
osobowych Państwa/ Państwa dzieci przetwarzanie Państwa danych osobowych.

---------------------------------------------Podpis nauczyciela opiekuna uczniów biorących udział w Konkursie Do czterech razy sztuka!

