
  

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  DLA  ODWIEDZAJĄCYH CENTRUM NAUKI 

Zgodnie z art. 13 i  art.14  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), zwanego dalej rozporządzeniem, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Naukowo- 

Technologiczne  z siedzibą w  Podzamczu: Podzamcze 45, 26-060 Chęciny. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@rcnt.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w  celach; 

a. rezerwacji i zakupu biletów wstępu na wystawy w Centrum Nauki; 

b. rezerwacji i przeprowadzenia warsztatów dla grup zorganizowanych oraz gości 

indywidualnych; 

c. przeprowadzenia i organizacji konkursu, w tym także do realizacji działań związanych 

z przyznawaniem nagród i publikowaniem informacji o wynikach konkursu; 

d. organizacji wydarzeń i konferencji w Centrum Nauki; 

e. wystawiania dokumentów sprzedaży za zrealizowane usługi. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest : 

a. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w 

treści zgody -  art.6 ust.1 lit. .a)  rozporządzenia; 

b. zawarcie i realizacja umowy zawartej  z Panem/Panią - art. 6 ust.1 lit. b) 

rozporządzenia; 

c. realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze-   art. 6 ust. 1 lit. c) 

rozporządzenia 

5. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza 

dane w oparciu o obowiązek prawny lub w ramach umowy powierzenia przetwarzania 

danych. 

6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały 

zebrane, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać 

każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć 

związek z realizacją niniejszych celów przetwarzania. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych, możliwości ich poprawiania, a także - w przypadkach 

przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych ; 

b. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, (jeśli zgoda jest podstawą 

przetwarzania); 

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa 

się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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