
Polsko-niemieckie warsztaty poświęcone konserwacji zabytkowych parków  pn. „Seminarium Parkowe w 

Parku Pałacowym w Żaganiu Żagański Park – Nasza Wspólna Sprawa” 

          

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

W związku z realizacją wymogów 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 RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Pani prawach z tym związanych: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żagański Pałac Kultury,  

ul. Jana Pawła II 7, 68-100 Żagań. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą 

adresu e-mail: sekretariat@zpk.zagan.pl. 

 

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec.  

Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl 

lub iod@eduodo.pl. 

 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do 8.10.2022 r. 

 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyłącznie w celu przeprowadzenia polsko-niemieckich warsztatów 

poświęconych konserwacji zabytkowych parków pn. „Seminarium Parkowe w Parku 

Pałacowym w Żaganiu Żagański Park – Nasza Wspólna Sprawa” w zakresie danych 

identyfikacyjnych (nazwisko, imię, adres, numer telefonu, adres e-mail). 

 

5) Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania  

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających  

z Rozporządzenia. 

 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu i prawo wycofania zgody na 

przetwarzanie danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 

przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  

 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO.  

 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.  

 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, 

organizacjom międzynarodowym lub do państwa trzeciego.  
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