KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
DLA KUPUJĄCYCH BILETY ON-LINE

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzeniem 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), zwanym dalej RODO, informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum - Zamek w Łańcucie o następujących
danych kontaktowych:
- Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut
-mail: muzeum@zamek-lancut.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora:
iod@zamek-lancut.pl
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe poprzez nasz internetowy formularz na platformie „Bilety ONLINE”, będą
przetwarzane w celu realizacji elektronicznego zakupu biletu wstępu do naszego Muzeum na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
/realizacja umowy/, oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a
w szczególności upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty którym należy udostępnić dane w celu
elektronicznej obsługi płatności za bilet (PayU) a także podmioty którym dane zostaną powierzone do realizacji celów
przetwarzania (dostawca oprogramowania IT do obsługi platformy(iKsoris - SoftCOM).
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt.3.
Pomimo zakończenia realizacji celów przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich
archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres.
6. Dane osobowe nie będą nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora w tym
profilowaniu,.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisu prawa, prawo do przenoszenia danych,
prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie (jeżeli przesłanką przetwarzania jest
zgoda), prawo skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych dla celów wskazanych w pkt. 3 jest dobrowolne, jednakże niezbędne drogą internetową. W
przypadku nie podania danych nie będą Państwo mogli kupić biletu online..

