KONFERENCJA, RZESZÓW

26-27 października 2022 r.

LASOWIACY
ZNAKI PRZESZŁOŚCI
- narracje i konteksty

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU
Ja, niżej podpisany/a:
......................................................................................................................................... .............................................................................................................................................
(imiona i nazwisko – czytelnie, nr telefonu)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. 3 Maja 19, 35-030
Rzeszów (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019, poz. 1781)
oraz zgodnie z art. 7 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) (Dz.
Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016)) udostępnionych przeze mnie danych osobowych obejmujących:
Imię i nazwisko, nr telefonu: ..................................................................................................................................................................................................
1. W celach kontaktowych w związku z moim udziałem w konferencji naukowej „Lasowiacy. Znaki przeszłości –
narracje i konteksty” organizowanej przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie;
2. W celu nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania, wykonanych przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, Nr 24 poz. 83 z późn. zm.), w związku
z moim udziałem w konferencji naukowej „Lasowiacy. Znaki przeszłości – narracje i konteksty” organizowanej
przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.
Udzielona przeze mnie zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę, przeróbkę, adaptację,
opracowywanie i powielanie zdjęć z moim wizerunkiem w dowolnym utworze oraz w innych materiałach
nienoszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, w szczególności
tych wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie jest
ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia objęte wyrażoną zgodą mogą zostać umieszczone na
stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz jego Oddziałów a także przekazywane
i udostępniane osobom trzecim, utrwalane wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego,
elektronicznego, magnetycznego, światłoczułego, technikami drukarskimi, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich
nośnikach danych, zwielokrotniane na nośnikach w technikach, o których mowa powyżej, publicznie
udostępniane, odtwarzane, wystawiane i wyświetlane, wprowadzane do pamięci komputera i do sieci
multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, wprowadzane do obrotu przy użyciu
Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne
i bezprzewodowe, publicznie udostępniane w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym, wykorzystywane do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów
reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystywane do korzystania oraz
rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp, wykorzystane w materiałach informacyjnoreklamowych itp., a także mogą na nich być wykonywane tzw. prawa zależne.

1. Administratorem danych osobowych osoby składającej oświadczenie jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie,
ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów.
2. Kontakt w sprawie danych osobowych może nastąpić z Inspektorem Ochrony Danych listownie lub pod
nr tel: 17 853 52 78 (wew. 31) albo adres e-mail: tkusior@muzeum.rzeszow.pl.
3. Muzeum będzie przetwarzało dane osobowe w ww. celach, oraz w zakresie i celach, jakie są niezbędne do
prowadzenia jego działalności ustawowej i statutowej, a także zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2019, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
I Rady (UE) 2016/679 z dn. 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
(Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
4. Podstawą przetwarzania przez Muzeum danych, są postanowienia art. 6 ust. 1 lit a), art. 6, ust 1, lit. c) oraz art.
6, ust 1, lit. 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).
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Muzeum oraz organy publiczne lub
podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania celów ustawowych
i statutowych a także wykonania obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, (m. in. przepisów
podatkowych, rachunkowych oraz kancelaryjno-archiwalnych i innych), które nakładają na Muzeum, jako
Administratora obowiązek ich przechowywania przez określony okres.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby składającej oświadczenie, przysługują jej
następujące prawa:
a) dostępu do zgromadzonych danych osobowych (a także uzyskania kopii danych),
b) miany danych osobowych dot. sprostowania, uzupełnień i aktualizacji,
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym, za wyjątkiem ograniczeń
związanych z koniecznością realizacji obowiązków podatkowych),
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych chyba że przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa,
e) przenoszenia danych osobowych,
f) sprzeciwu wobec przetwarzania,
g) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
udzielonej zgody),
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Muzeum nie będzie przekazywało danych osobowych do
państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że zapoznałem się
z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

.........................................................................................................................................................................

(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

