
         
KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 RODO (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) informujemy, że:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Częstochowskie, z siedzibą przy 
Al. NMP 47, 42-217 Częstochowa, tel. 34 360 56 31, e-mail muzeum@muzeumczestochowa.pl.

2) Może Pan/Pani skontaktować się z powołanym w Muzeum Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych 
e- mailowo iodo@muzeumczestochowa.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i dokumentacji 
pozyskania obiektu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – 
„przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze”. W przypadku dobrowolnego podania innych niż wymaganych do realizacji 
umowy danych podstawą przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. a RODO, czyli zgoda, wyrażona 
przez świadome przekazanie Administratorowi tych danych.

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania 
danych 
w wymaganym zakresie uniemożliwi realizację ww. celów.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora 
usługi prawne, informatyczne, podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z 
którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, operatorzy pocztowi i kurierzy, 
organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) Dane osobowe będą przetwarzane w okresie wykonywania zapisów zawartych w umowie, 
następnie będą przechowywane przez Administratora w celach dokumentacyjnych i archiwalnych 
zgodnie z normatywami kancelaryjno-archiwalnymi.

7) Administrator oświadcza i zapewnia, że stosowane przez niego środki techniczne i 
organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych 
odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 
RODO.

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 
16 RODO),
b) żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) (posiada Pani/Pan prawo do 
usunięcia danych osobowych jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których 
zostały zebrane lub 
w których były przetwarzane oraz w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z 
prawem),
c) żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO),
d) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych lub w związku z wniesieniem sprzeciwu, 
Administrator danych może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie 
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jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z 
prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego.
e) przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania 
żądania na nasz adres 
e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości 
przetwarzania przez nas tych danych.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będę przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą 
profilowane oraz nie będą przekazane do państw trzecich.


