
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „WIDMO-LEKTURY” 

 

1. Jeśli chcesz wziąć udział w akcji „WIDMO-LEKTURY”, to: 

a. w okresie od 6 do 31 sierpnia 2020 r. odwiedź Wystawę „Tadeusz Kantor. Widma”  

i zrób zdjęcie w przestrzeni Wystawy i zamieść na Instagramie lub Facebooku; 

b. oznacz wystawę w opisie zdjęcia hasztagiem #cricoteka oraz #widma, 

c. pokaż opublikowane zdjęcie pracownikowi na Infodesku Cricoteki, na poziomie -1.  

d. lub po prostu w okresie od 6 do 31 sierpnia 2020 r. przyjdź w czwartek na Wystawę 

„Tadeusz Kantor. Widma”. Każdego 8. Zwiedzającego/Zwiedzającą poinformujemy o 

tym fakcie przy wejściu na wystawę i zaprosimy do odebrania wybranej publikacji z 

puli książek dostępnych na Infodesku w danym tygodniu trwania Akcji promocyjnej.  

 

2. W każdy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę otwarcia Wystawy w okresie od 6 do 31 sierpnia 

2020 r. pierwsze 3 osoby, które zgłoszą się na Infodesku prezentując opublikowane na swoim 

profilu na Facebooku lub na Instagramie zdjęcie z przestrzeni Wystawy, otrzymają publikację 

Cricoteki z puli książek na każdy tydzień.   

 

3. Tygodniowa pula publikacji objętych akcją promocyjną wynosi 20 sztuk.  

 

4. Biorąc udział w akcji promocyjnej „WIDMO-LEKTURY” poprzez publikację zdjęcia z 

przestrzeni Wystawy z Twoim wizerunkiem, zgadzasz się na wykorzystywanie swojego 

wizerunku oraz zdjęcia przez Cricotekę na Instagramie lub Facebooku w celach promocji 

Cricoteki przez okres do 30 dni od dnia publikacji zdjęcia – prosimy, zapoznaj się z klauzulą 

informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zawartą w niniejszym 

regulaminie.  

 

5. Osobami biorącymi udział w akcji nie mogą być pracownicy Cricoteki oraz członkowie ich 

najbliższych rodzin.  

 

6. Akcja promocyjna trwa do dnia 31 sierpnia 2020 r. lub do wyczerpania zapasu publikacji 

Cricoteki objętych Akcją.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wzięcie udziału w Akcji promocyjnej „WIDMO-LEKTURY” organizowanej przez Ośrodek 

Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie poprzez publikację na Instagramie lub 

Facebooku zdjęcia z przestrzeni Wystawy „Tadeusz Kantor. Widma” wraz z wizerunkiem osoby  

i umożliwienie Cricotece wykorzystania tego zdjęcia lub zdjęć na Instagramie lub Facebooku 

Crocoteki jest dobrowolne.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informujemy Cię, że:  

▪ administratorem Twoich danych osobowych jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 

CRICOTEKA w Krakowie, ul. Nadwiślańska 2 – 4, 30 – 527 Kraków; 

▪ Twoje dane osobowe, obejmujące dane osobowe przypisane do profilu na Instagramie lub 

Facebooku i/lub wizerunek utrwalony na zdjęciu wykonanym dla celów udziału w Akcji 

promocyjnej przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc na podstawie 

Twojej zgody, w celach związanych z Akcją promocyjnej „WIDMO-LEKTURY”, 

▪ Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Akcji promocyjnej, a następnie 

przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, który będzie trwał nie 

dłużej niż 6 lat od dnia wykorzystania zdjęcia z Twoim wizerunkiem przez Cricotekę, przy czym 

upływ terminu przypada na ostatni dzień szóstego roku kalendarzowego, 

▪ w odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

▪ przysługują Ci następujące prawa: 

− na podstawie art. 14 ust. 2 lit. d RODO prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Twoich danych osobowych; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Twoich danych osobowych; 

− na podstawie art. 17 ust. 1 lit. b) RODO prawo żądania usunięcia danych osobowych  

w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych do wskazanego przez 

Ciebie podmiotu, 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO; 

 

Twoje dane osobowe przekazywane będą podmiotom świadczącym na rzecz Cricoteki usługi 

informatyczne w zakresie udostępniania serwerów i przechowywania na serwerach treści 

udostępnianych przez Cricotekę w ramach Instagrama lub Facebooka.  

 



Cricoteka powołała inspektora ochrony danych w osobie Pana Jakuba Starowicza.  

Wszelkie uprawnienia wyżej określone, jak również wszelkie pytania dotyczące przetwarzanych 

Twoich danych osobowych i wnioski o udzielenie informacji można kierować na adres poczty 

elektronicznej: iodo@cricoteka.pl lub w formie pisemnej na adres CRICOTEKI.  

 

 

  


