Polityka prywatności

Regulamin newslettera

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera udostępnianego przez Galerię im.
Sleńdzińskich w Białymstoku

1. Newsletter jest wysyłany na podany przez subskrybenta adres poczty elektronicznej i zawiera
informacje związane z aktualną działalnością Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku – w tym
wernisaże wystaw, działania edukacyjne, wykłady, projekcje filmów itp.
2. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne.
3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może dokonać zmiany adresu mailowego bądź
zrezygnować z subskrypcji, wysyłając wiadomość na adres galeria@galeriaslendzinskich.pl
4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newslettera.
5. Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku nie udostępnia adresów subskrybentów osobom trzecim.
6. Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

Klauzula o ochronie danych osobowych
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
(RODO ), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, z
siedzibą przy ul. Waryńskiego 24A, 15-461 Białystok, tel.: 85 651 76 70, kontakt mailowy pod
adresem: galeria@galeriaslendzinskich.pl
2. Administrator wyznaczył od dnia 25 maja 2018 r. inspektora ochrony danych osobowych, z którym
mogą Państwo skontaktować się mailowo: iodo@galeriaslendzinskich.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością statutową: w
celu wysyłania newslettera Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku (informowanie o wystawach i
wydarzeniach organizowanych przez Administratora, na postawie wyrażonej zgody w oparciu o art.6
ust.1 pkt a RODO).
4. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Mogą być jednak przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora, tj. dostawcom usług IT.
5. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przesyłanie newslettera.
Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać poprzez
wysłanie wiadomości mailowej na adres galeria@galeriaslendzinskich.pl Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

wycofaniem.
6. Podając swoje dane osobowe mają Państwo również prawo do:
·
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
·
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
·
przenoszenia danych,
·
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku zgody na przetwarzanie
danych osobowych, nie będziemy mogli wysyłać Państwu wiadomości z newslettera.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

Polityka plików „cookies"

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach „cookies".
2. Pliki („cookies") są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają
nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na
urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu www.galeriaslendzinskich.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu
końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki („cookies") w celu:
1) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede
wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
2) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników,
analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do
panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
3) możliwości logowania do serwisu;
4) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików („cookies") - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są
tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną
stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich
ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować
obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim
urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików
(„cookies")w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą
ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki („cookies") z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika)
mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub
na stronie jej producenta.
W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

