
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Projektu Archiwum społecznego 

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 

 

FORMULARZ INFORMACYJNY UCZESTNIKA PROJEKTU 

ARCHIWUM SPOŁECZNE „MÓJ PROFESOR WOJTYŁA” 

 

Spis przesłanych materiałów: podać rodzaj (dokument, fotografia pocztówka), ilość, data 

powstania oraz krótki opis, osoby, miejsca) : 

1  

2  

3  

4  

5  

Dane uczestnika projektu  

1 Imię i Nazwisko  

2 Data urodzenia  

3 Adres zamieszkania 

(nazwa ulicy, nr domu, kod 

pocztowy)  

 

4 Telefon kontaktowy 

(stacjonarny lub komórkowy) 

 

5 Adres e-mailowy  



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Projektu Archiwum społecznego 

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 

 

Wspomnienia związane z przekazywanymi zbiorami, uwagi, komentarze (opcjonalnie): 

 

 

 

   

Miejscowość i data  Czytelny podpis  

uczestnika projektu 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Augusta Hlonda 1 

w Warszawie.  

2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e - mail: inspektor.rodo@mt514.pl lub pisemnie pod adresem: Muzeum Jana 

Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja Umowy w ramach projektu - Archiwum społecznego pt. “Mój profesor Wojtyła”  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:  

1) zawarcie i realizacja Umowy w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit b 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 – zwanego dalej RODO); 

5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres określony przepisami o rachunkowości oraz przez czas niezbędny do wygaśnięcia 

roszczeń wynikających z zawartej Umowy. 

6. Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum, w tym podmiotom obsługującym systemy 

informatyczne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie Umowy z Muzeum wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, a także właściwym 

organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami prawa. 

7. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania,  a także prawo do wniesienia sprzeciwu 

na ich przetwarzanie w odniesieniu do celów przetwarzania opartych na prawnie uzasadnionym interesie Muzeum.  

8. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy 

skontaktować się z Muzeum. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.  

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

mailto:inspektor.rodo@mt514.pl

