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Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych 

 

 

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z art.13 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 (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016) informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, adres: 34-

500 Zakopane ul. Droga na Kozniec 8, kontakt: email biuro@muzeumtatrzanskie.pll, tel. (0048) 18 20 

15 205. 

Jako administrator danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność 

i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa. 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych urzędu z Panem Grzegorzem Drewniakiem jest możliwy poprzez 

adres e-mailowy: iod@muzeumtatrzanskie.pl, telefon: (0048) 799 186 893. 

Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Muzeum jest: 

•  realizacja łączącej nas umowy zlecenia, umowy o dzieło, świadczenia usług zgodnie z 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 zwanym dalej „RODO”, 

• wypełnienie obowiązków zgłoszeniowych i rozliczeniowych z ZUS, obowiązków podatkowo – 

rozliczeniowych i księgowo – sprawozdawczych, 

• uzasadniony interes administratora danych osobowych zgodnie z art. 9 ust.2 lit f. RODO gdy 

przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

Zakres przetwarzanych danych obejmuje Państwa dane w zakresie: imienia i nazwiska, adres 

obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, numer rachunku bankowego oraz adres e-mail, 

nr telefonu, informacje dla prawidłowego ustalenia kwestii podatkowych, składek ZUS. 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji związanej z zawartą  umową 

przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu 

przedawnienia  ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy i w związku z realizacją obowiązków 

podatkowych ,rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Po upływie tego okresu 

dane osobowe zostaną usunięte. 

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:  

• Podmiotom, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących 

przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, ZUS, banki. 

• Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, podmiotom serwisujących nasze systemy 

teleinformatyczne. 
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Dane osobowe nie są udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

Mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  

• Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy 

zmianie lub zdezaktualizowały się, 

• Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – 

czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych, 

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych 

wyłącznie do ich przechowywania, 

• Prawo do dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa 

danych osobowych oraz kopii danych, 

• Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam 

przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie 

to technicznie możliwe. 

 

Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. 

• Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania danych w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym 

interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w  tych celach, o ile nie 

będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. 

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek na dzienniku podawczym urzędu. 

Zakres praw, z których mogą państwo skorzystać wynikają z przepisów prawa. W przypadku 

realizacji obowiązków powiatu z zastosowaniem przepisów prawa nie mają w pełni zastosowania 

prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

• Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych. 

Muzeum nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
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