ZGŁOSZENIE*
Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowym do celów wskazanych
poniżej (dla wyrażenia zgody należy postawić znak „x”)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rezerwacji zwiedzania i zakupu biletów wstępu do
Zamku Królewskiego na Wawelu, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. 2018 r. poz. 1000, z dnia 24.05.2018 r.) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27.04.2016 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.U.UE.L. 119
z 4.05.2016 r.)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków;
kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wawel.org.pl; Pani/Pana dane przetwarzane są w celach dokonania rezerwacji przez okres
minimum 6 lat lub do odwołania zgody; odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług zaopatrujących Zamek w
rozwiązania techniczne oraz organizacyjne; dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem; ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Data zwiedzania:

Godzina rozpoczęcia zwiedzania:

Ilość osób:

Wybrane wystawy:

 Reprezentacyjne Komnaty Królewskie
 Prywatne Apartamenty Królewskie
 Skarbiec Koronny i Zbrojownia
 Sztuka Wschodu
 Wawel Zaginiony
 Baszta Sandomierska
 Trasa plenerowa "Budowle i ogrody Wawelu"
 Smocza Jama
 Inne ………………………………………………………………………
Przewodnik – język
oprowadzania
Imię i nazwisko
zamawiającego
Nazwa firmy
Telefon
Fax
e-mail


Formularz zgłoszenia można przesłać najpóźniej do 14 dni przed terminem zwiedzania:
e-mailem: bot@wawel.org.pl lub faxem: + 48 12 422-64-64

