
Obowiązek informacyjny 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:  

 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Rynek 3, 33-100 
Tarnów, e-mail: rynek@muzeum.tarnow.pl, tel.: 14 621 21 49 (dalej: Administrator) 

 Pana/Pani dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane zgodnie z 
RODO w celu realizacji gry miejskiej Secesyjny zawrót głowy organizowanej przez Muzeum Okręgowe 
w Tarnowie, przez okres niezbędny do realizacji ww. gry. 

 Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani 
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje również Panu/Pani 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 Jeśli to będzie konieczne, Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać podmiotom 
przetwarzającym w celu wykonywania czynności technicznych związanych z eksploatacją sytemu 
elektronicznego wykorzystywanego w naszej instytucji. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą 
podlegały profilowaniu. Nie przekazujemy Pana/Pani danych do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych. 

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w ww. grze i otrzymania 
nagrody.  

 
 

 

□ TAK        □ NIE      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

w celu uczestnictwa w grze miejskiej Secesyjny zawrót głowy, 
organizowanej przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz na 
podanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska 
w związku z ogłoszeniem wyników ww. gry.  

 
 
           Data i podpis uczestnika lub opiekuna …………………………………………………………………… 
 

 
Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie.  
W tym celu należy skontaktować się z Muzeum Okręgowym w Tarnowie, Rynek 3, 33-100 Tarnów, tel.: 
14 621 21 49, rynek@muzeum.tarnow.pl.  
 

 
 
 
  

(właściwe pole proszę 
zaznaczyć krzyżykiem) 
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