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Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Mając na względzie dbałość o właściwe przetwarzanie powierzonych danych osobowych informujemy, że od
25 maja 2018 roku obowiązuje w tym zakresie Rozporządzenie 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO, a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2. W związku
z powyższym informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Niepodległości w Myślenicach z siedzibą
ul. Traugutta 11, 32-400 Myślenice tel. 12 312 71 40, które prowadzi operacje przetwarzania tych
danych osobowych.
2. Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami
prawa, wynikających z realizacji statutowych zadań i obowiązków, w tym głównie w celach związanych
z korzystaniem z usług Muzeum jak: udostępnianie i wypożyczanie zbiorów muzealnych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie
z wymienionych usług.
4. Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Muzeum Niepodległości w Myślenicach
realizujący powierzone zadania, którzy przetwarzają dane przez okres niezbędny do ich wykonania lub
do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane
jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa a następnie niszczone. Okres
przetwarzania może zostać za każdym razem przedłużony o czas niezbędny do przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne dla dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Muzeum.
5. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, ale nie przewiduje ich
profilowania.
6. Muzeum Niepodległości w Myślenicach objęte jest monitoringiem wizyjnym w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom, w tym nie będą transferowane do państw trzecich
oraz organizacji międzynarodowych. Dane mogą być przekazywane innych organom państwowym,
w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym
i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.
8. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania
ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Muzeum Niepodległości w Myślenicach powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest
Pan Krzysztof Dybeł, kontakt: iod@myslenice.pl.
10. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych
Osobowych lub organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólne Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

