
 

  

 

                     Klauzula informacyjna Muzeum Miejskiego w Nowej Soli 

 

 

           W związku z zastosowaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Panu/Pani określone 

poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Muzeum Miejskie (dalej: Muzeum) z siedzibą w 

Nowej Soli Pana/Pani danych osobowych. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Miejskie z siedzibą w Nowej Soli 

pod adresem ul. Muzealna 20, 67-100 Nowa Sól, numer telefonu +48 68 387 36 40, e-mail: 

muzeum.ad@nowasol.net.   

 

2) Z inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum można się skontaktować pod numerem 

+48 68 387 36 40 w. 5, e-mail: muzeum.pr@nowasol.net.  

 

3) Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu: 

a) podjęcia na Pana/Pani żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Muzeum na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia; 

b) realizacji zawartej z Muzeum umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia; 

c) marketingu i promocji, produktów i usług Muzeum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia; 

d) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Muzeum w związku z prowadzeniem 

działalności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia. 

 

4) Dane osobowe Pani/Pana mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców 

danych osobowych upoważnionych do odbioru tych danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa. 

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w 

punkcie 3 celów przetwarzania tj. 

a) w zakresie realizacji zawartej przez Pana/Panią z Muzeum umowy, przez okres do zakończenia 

jej realizacji, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na 

przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody; 

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Muzeum w związku z 

prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych 

obowiązków przez Muzeum; 

c) w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez muzeum, przez okres do 

czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na takie przetwarzanie; 

d) w zakresie przetwarzania do wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu 

wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Muzeum lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o 



wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do 

momentu wycofania zgody.  

 

6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych (na podstawie art. 15 Rozporządzenia) 

oraz prawo ich sprostowania (na podstawie art. 16 Rozporządzenia), usunięcia (na podstawie art. 17 

Rozporządzenia), ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 Rozporządzenia), prawo do 

przenoszenia danych (na podstawie art. 20 Rozporządzenia), prawo wniesienia sprzeciwu (na 

podstawie art. 21 Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

 

8) Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania.  


