KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy
Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących
Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum im. Orła Białego z siedzibą : 26-110 SkarżyskoKamienna, ul. Słoneczna 90, tel./fax.41 25-20-231, adres email: muzeum@muzeum.biz , które jest
reprezentowane przez Dyrektora Muzeum.
2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych drogą elektroniczną (sebastianiskra.radca@wp.pl.) lub pisemnie na adres Administratora danych.
3.Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy zlecenia.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
4.Okres przechowywania dokumentacji
1)

2)

Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu
(to jest: przez okres trwania zawartej z Panią/Panem umowy zlecenia),dla którego zostały zebrane lub
w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie
w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie przepisów
kancelaryjno-archiwalnych (instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykazów akt ).
5.

Odbiorcy danych osobowych

Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
 podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie,
 organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np.: sądom, kancelariom komorniczym, instytucjom państwowym, w
przypadkach gdy wystąpią do administratora ze stosownym wezwaniem bazującym na właściwej
podstawie prawnej.
6.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO mają Państwo :
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
4) prawo do usunięcia danych osobowych- w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej,
5) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora –
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa,
7.
8.
9.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie przez Państwa danych
osobowych jest niezbędne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji celu, czyli
zawarcia umowy zlecenia.

