Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul.
Gdańska 2, 61-123 Poznań,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pcd.poznan.pl
3. celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.0.1983 t.j.),
b) wykonanie ciążących na Poznańskim Centrum Dziedzictwa w Poznaniu obowiązków
statutowych, dotyczących:
 upowszechniania i prezentowania dziedzictwa kulturowego Poznania, ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru Ostrowa Tumskiego – kolebki państwowości i chrześcijaństwa
w Polsce oraz obszaru Pomnika Historii pn. „Poznań – historyczny zespół miasta”,
uznanego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada
2008 r.
c) zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, gościom, zwiedzającym, oraz w celu ochrony
mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 pkt. c, e, f RODO),
d) realizacja umów i świadczeń usługi, dostawy i robot budowlanych na podstawie art. 6 ust 1
pkt b RODO,
e) wypełnianie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tym
skonkretyzowanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawie z dnia
21 listopada 1996 r. o muzeach - art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
f) dochodzenie ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
g) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art. 6
ust. 1 pkt a RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
a) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu
Administratora przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z
Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
b) podmioty uprawnione przepisami prawa,
c) podmioty upoważnione przez Panią/Pana,
d) podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych
dotyczących systemów informatycznych,
e) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd
Skarbowy, Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny ale nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia
umowy lub realizacji usługi lub przyznania ulgi lub zniżki w płatności.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami
umowa.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

