
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami 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 Nr 119) – 

dalej „RODO”, informujemy że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych (imię lub imię i nazwisko oraz adres e-mail i 

nr telefonu) przekazanych w związku ze zgłoszeniem na Spacer(y) po Wystawie, zwanych dalej 

„Danymi Osobowymi” jest państwowa instytucja kultury Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i 

Solidarność z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, działająca na podstawie 

wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pod numerem RIK 90/2015; NIP 701-045-62-60 (dalej zwana „Administratorem”). 

2. Może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem lub inspektorem danych osobowych 

wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail: iod.enrs@enrs.eu. 

3. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z RODO, w celu 

przeprowadzenia zapisów na Spacer(y). Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o 

następujące podstawy prawne:  

1) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, 

2) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. 

4. Odbiorcami Pana/Pani Danych Osobowych będą następujące kategorie podmiotów:  

1) dostawcy usług technicznych (w tym m.in. telekomunikacyjnych, hostingowych, właściciele 

serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane m.in. Google LLC), przy pomocy których 

Administrator prowadzi swoją działalność, 

2) pracownicy i osoby współpracujące z Administratorem. 

5. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane od momentu ich podania do 30 dni od dnia 

wybranego Spaceru lub złożenia przez Pana/Panią wymagającego uwzględnienia żądania usunięcia 

tych danych lub ograniczenia ich przetwarzania. 

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora: 

1) dostępu do swoich Danych Osobowych,  

2) niezwłocznego sprostowania swoich Danych Osobowych, które są nieprawidłowe, a także 

żądania od Administratora (przy uwzględnieniu celu do którego dane są przetwarzane) uzupełnienia 

niekompletnych Danych Osobowych. 

3) niezwłocznego usunięcia swoich Danych Osobowych, a Administrator ma obowiązek bez 

zbędnej zwłoki usunąć te Dane Osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 

RODO), 

4) ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych,  

5) przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią Danych Osobowych. 

Żądanie, o którym mowa w niniejszym ustępie może być przesłane przez Pana/Panią na następujący 

adres e-mail: iod.enrs@enrs.eu.  



7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych 

zgodnie z art. 21 RODO. Sprzeciw, o którym mowa w niniejszym punkcie może być przesłany przez 

Pana/Panią na następujący adres e-mail: iod.enrs@enrs.eu.  

8. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem – dotyczy to sytuacji, gdy Pana/Pani dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę 

na przetwarzanie.  

9. W trybie art. 77 RODO, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych („PUODO”) lub innego organu właściwego do ochrony danych osobowych, który 

zastąpi PUODO, jak również innego organu nadzorczego, jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie 

dotyczących Pana/Pani Danych Osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że brak ich 

podania spowoduje brak możliwości zapisania Pana/Pani na Spacer. 

11. Wobec Pana/Pani nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

które wywołują wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią 

wpływają. 


