
KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA UCZESTNICTWA W SUDECKIM FESTIWALU MINERAŁÓW DLA OSÓB

FIZYCZNYCH LUB OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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), tzw. "RODO", Administrator Danych informuje, że:

Administrator Danych

Administratorami Pani / Pana danych osobowych w zakresie organizacji festiwalu jest:
1. Miejski Dom Kultury.

Z administratorem danych można się kontaktować:
(1) pod adresem korespondencyjnym : ul. Kościuszki 4, 59-800 Lubań
(2) pod adresem poczty elektronicznej : sekretariat@kulturaluban.pl

2. Muzeum Regionalne.
Z administratorem danych można się kontaktować:
(1) pod adresem korespondencyjnym : Rynek-Ratusz, 59-800 Lubań
(2) pod adresem poczty elektronicznej : m  uzeum@muzeum-luban.pl  

oraz

Administratorem Pani / Pana danych osobowych w zakresie naboru i obsługi wystawców jest Łużyckie 
Centrum Rozwoju
Z administratorem danych można się kontaktować:

(1) pod adresem korespondencyjnym : Rynek-Sukiennice 38, 59-800 Lubań
(2) pod adresem poczty elektronicznej : promocja@luban.pl 

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Miejskiej Lubań jest Pan Ryszard Skowron.
W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z in-
spektorem ochrony danych:

(1) elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej : ido@miastoluban.pl 
(2) na wyżej podane adresy korespondencyjne z dopiskiem : inspektor ochrony danych

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
(1) uczestnictwo jako wystawca w Sudeckim Festiwalu Minerałów

Przekazywane dane identyfikacyjne: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres do korespondencji, numer te-
lefonu, adres poczty elektronicznej,  numer identyfikacyjny NIP, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej na
stoisku

Ponadto administrator nie dokonuje profilowania po uzyskaniu danych osobowych podanych przez oso-
bę.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
(1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
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(2) Regulamin wystawców strefy regionalnej Sudeckiego Festiwalu Minerałów
(3) Regulamin wystawców strefy wielobranżowej Sudeckiego Festiwalu Minerałów

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

Administrator danych może ujawnić dane osobowe wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wymienionego
celu, a następnie archiwizował zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

Informacje o przysługujących prawach

(1) Posiada Pani / Pan prawo:
(a) dostępu (art. 15. RODO), 
(b) do sprostowania (art. 16 RODO),
(c) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

(2) Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować
się, wykorzystując podane dane kontaktowe z administratorem i poinformować go, z którego
prawa i w jaki zakresie chce skorzystać.

Informacja o prawie wniesienia skargi

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, z którym można kontaktować się w nastę-
pujący sposób:

(1) listownie : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
(2) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie : https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. 

Informacja o wymogu prawnym

Podanie przez Panią / Pana danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, ich nie podanie unie-
możliwia uczestnictwo w festiwalu.
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