Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 – dalej RODO)
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2018, poz. 1000) informuje się, że:
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Jana Pawła II
i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą przy ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1,
02-972 Warszawa, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra
Kultury
i
Dziedzictwa
Narodowego
pod
numerem
RIK:
96/2016,
NIP: 9512414063, REGON: 364481345.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e - mail:
inspektor.rodo@mt514.pl lub pod adresem ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1,
02-972 Warszawa.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej,
misji i zadań Muzeum na podstawie art. 6 ust. a) RODO, czyli zgody osoby, której dane
dotyczą, art. 6 ust. b), czyli wykonywania umów oraz art. 6 ust. c), czyi wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania
na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody,
zakończenia współpracy oraz na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu na zasadach art. 21 RODO.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (PUODO), gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
realizacji w/w celów.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.

