
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) We wszystkich sprawach dot. ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z 
powo łanym w Muzeum Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e- mailowo 
iodo@muzeumczestochowa.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu gromadzenia i przekazywania portalowi 
społecznościowemu danych użytkowników tego portalu w celu tworzenia statystyk oglądalności 
strony Administratora na portalu społecznościowym. Dane te pozwolą ulepszać stronę 
Administratora dla zwiększania jej popularności. Państwa dane osobowe przetwarzane są na 
podstawie art. 6, ust. 1, 
lit. a) RODO, czyli zgody, wyrażonej przez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Obserwuj” na 
stronie Administratora w portalu społecznościowym. 

4) Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu korzystania z serwisu 
społecznościowego.

5) Odbiorcami Państwa danych osobowych są portale społecznościowe, na których Administrator 
posiada konta firmowe (Facebook, Instagram) oraz podmioty uprawnione do ujawnienia im 
danych na mocy przepisów prawa. 

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu 
usunięcia kont firmowych Administratora na portalach społecznościowych.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu 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 
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, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze 
zgody można poprzez cofnięcie polubienia lub obserwowania strony Administratora. 
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Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych 
danych.

8) Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisów Facebook 
i Instagram. Serwis Facebook i Instagram może przekazywać Państwa dane poza teren 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook i Instagram deklarują, wykorzystywanie typowych 
klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach 
Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do 
określonych krajów do których dane mogą być przekazywane. Więcej informacji można uzyskać 
na stronach ww. portali społecznościowych.


