„OBOWIĄZEK INFORMACYJNY”
dotyczący rezerwacji zwiedzania oraz rezerwacji
zwiedzania z kustoszem Muzeum Wojska Polskiego
W związku z możliwością zamówienia usługi zwiedzania Muzeum Wojska Polskiego
informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Muzeum Wojska Polskiego z siedzibą
w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, tel. 022-629-52-71 (72).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez jeden z poniższych
sposobów:
− Listownie:

Inspektor

Ochrony

Danych

Muzeum

Wojska

Polskiego,

Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa;
− E-mail: iod@muzeumwp.pl.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji usługi zwiedzania z kustoszem
na podstawie umowy1.

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcą Twoich danych może być:
− Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 6 lat od momentu zamówienia usługi.
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PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa:
− prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
− prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
interesu publicznego;
− prawo ograniczenia przetwarzania danych;
− prawo do przenoszenia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach interesu
publicznego;
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej
sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do wykonania
usługi zwiedzania z kustoszem.

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw musisz złożyć wniosek,
w którym wskażesz prawo z którego chcesz skorzystać.

1

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
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