
W zwiazku z realizacjq wymogow Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych),w dalszej cz^sci zwane RODO, zgodnie z
art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 informuj^ o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przyslugujacych Pani/Panu
prawach z tyra zwiazanych:

I. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, z siedzibaj ul. 3
Maja 9, 35- 030 Rzeszow.

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl lub pisemnie
na adres administratora danych.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Dane przetwarzane 53 w szczeg61nosci w celu:
a. realizacji zadari wynikajqcych w szczegolnosci z ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r. o organizowaniu i

prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862) - wypetnienia obowi^zkow prawnych
ciqz^cych na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) rozporz^dzenia RODO;

b. wykonywania zadari realizowanych w interesie publicznym - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;
c. realizacji umow zawartych z kontrahentami - art. 6 ust. 1 lit. b) rozporzqdzenia RODO;
d. w pozostatych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach

okreslonych w tresci zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporzqdzenia
RODO.

IV. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b§da^ wylqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa lub stosownej umowy z administratorem.
V. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe b^dq przetwarzane przez okres niezb^dny do realizacji celu/6w dla jakiego zostaty
zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiqzuj^cego
prawa m.in.: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
VI. Prawa osob, ktorych dane dotycza:
1. Przysluguje Pani/Panu prawo do:
a) dost^pu do tresci danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe 53

nieprawidtowe lub niekompletne,
b) zqdania usuni^cia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

• dane nie 53 juz niezb^dne do celow, dla ktorych by}y zebrane lub w inny sposob przetwarzane;
• osoba, ktorej dane dotyczq wycofala zgod^ na przetwarzanie danych osobowych, ktora jest podstawg

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
• osoba, ktorej dane dotyczq, wniosla sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogolnego rozporzqdzenia ochrony

danych, wobec przetwarzania i nie wystejDujq nadrz^dne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
lub osoba, ktorej dane dotyczq, wniosta sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogolnego rozporz^dzenia
ochrony danych wobec przetwarzania;

• dane osobowe przetwarzane sq niezgodnie z prawem;
• dane osobowe musza^ bye usuni^te w celu wywiqzania sie^ z obowiqzku wynikajqcego z przepisow

prawa;
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego wtasciwego w sprawach ochrony danych osobowych, ktorym jest

Prezes Urz^du Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
d) prawo do zqdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach okreslonych w art. 21 RODO,
f) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie^ na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust.

1 lit a RODO), przyshiguje Pani/Panu prawo do cofni^cia tej zgody w dowolnym momencie. Cofni^cie to nie
ma wptywu na zgodnosc przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni^ciem. W
sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie^ na podstawie zgody osoby, ktorej dane dotyczq,
podanie przez Paniq/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

VII. Podanie przez PaniayPana danych osobowych jest obowiqzkowe, w sytuacji gdy przeslank^
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta mi^dzy stronami umowa,
konsekwenq'3 niepodania danych osobowych moze skutkowac brakiem mozliwosci realizacji celow w
jakich zbierane 53 dane osobowe lub brakiem mozliwosci zawarcia takiej umowy.

VIII. Inne informacje:
Podane przez PaniayPana dane nie b^dq przetwarzane w sposob zautomatyzowany, ani nie b^dq
profilowane. Mog^ wystqpic przypadki, gdy Administrator przekaze Pani/Pana dane osobowe do
paristwa trzeciego lub organizacji mi^dzynarodowych, o kazdym takim przypadku b^dzie Pani/Pan
poinformowana/y.

INFORMUJEMY, ZE NIE REALIZUJEMY PRZYStUGUJACYCH PRAW WYNIKAJ^CYCH Z RODO PRZY ZGtOSZENIU DROGA
ELEKTRONICZNA LUB TELEFONICZNA, ZE WZHLE.DU NA ZASAD^ ROZLICZALNOSCI I BRAK MOZLIWOSCI WERYFIKACJI
TOZSAMOSCI. .^DYREKTOR

GALERIA FOTOGRAFII GALE^Q;CG ,̂, ZESZCWA

^......Sysz
(podpis Dyrektora)
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