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KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca zaproszeń na imprezy
organizowane przez
Muzeum Wojska Polskiego

Zgodnie z art. 14 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, zwane
dalej „RODO”):
1. ADMINISTRATOR
Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie,
przy Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, tel. 022 629 52 71 (72).

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych i realizacji przysługujących Ci uprawnień. Z Inspektorem Ochrony Danych
możesz skontaktować się poprzez jeden z poniższych sposobów:
1) Listownie: Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa;
2) E-mail: iod@muzeumwp.pl;

3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
1) Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zaproszenia Ciebie na wydarzenia oraz imprezy
organizowane przez Muzeum. W związku z ciążącym obowiązkiem na administratorze – art. 6
ust. 1 lit. e RODO w związku z przepisami prawa krajowego1.

4. ODBIORCY DANYCH
1) Odbiorcami Twoich danych osobowych są:
a)

upoważnieni pracownicy Administratora;

b) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
2) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
1) Twoje dane osobowe z zaproszeń są raz na miesiąc weryfikowane a w przypadku nieaktualności
lub braku celowości przetwarzania są usuwane.

1

z późn. zm.).

art. 2 pkt 5) i 7a) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 750

6. TWOJE PRAWA
Przysługuje Ci:
1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – w związku z art. 15 RODO;
2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – w związku z art. 16 RODO;
3) Prawo ograniczenia przetwarzania danych – w związku z art. 18 RODO:
Jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych (na okres sprawdzenia przez nas zasadności
zaprzestaniemy przetwarzania danych), uważasz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem,
uważasz, że już Twoich danych nie potrzebujemy lub wniesiesz sprzeciw na mocy art. 21 RODO
możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.
4) Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO.
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych. Jeżeli wniesiesz sprzeciw nie wolno nam już przetwarzać Twoich danych osobowych,
chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania.
5) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w związku z art. 13 ust. 2 lit. d RODO;
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługują Ci następujące prawa:
1) Prawo do usunięcia danych – w związku z art. 17 RODO;

2)

Powyższe prawo nie ma zastosowania jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO;
b. art. 9 ust. 2 lit. h oraz i RODO;
c. art. 9 ust. 3 RODO.
Prawo do przenoszenia danych – w związku z art. 20 RODO;
Powyższe prawo ma zastosowanie w przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na
art. 6 ust. 1 lit a i b lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw musisz złożyć wniosek,
w którym wskażesz prawo z którego chcesz skorzystać. Wniosek możesz złożyć
formie tradycyjnej lub elektronicznej.
7. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
1)

Przetwarzane danych osobowych jest dobrowolne i w każdej chwili możesz żądać zaprzestania ich
przetwarzania.

8. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
1)

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany.
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