KLAUZULA INFORMACYJNA dla ZWIEDZAJĄCYCH
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
I.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski
obóz zagłady i obóz pracy (1941 - 1944) z siedzibą w Wólce Okrąglik 115, 08-330 Kosów Lacki,
NIP 8231663667, reprezentowane przez Dyrektora (zwane dalej Muzeum Treblinka).
II.

Inspektor Ochrony Danych.

W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych Elżbieta Żochowska, z którym możesz
skontaktować się na adres: Inspektor Ochrony Danych Wólka Okrąglik 115, 08-330 Kosów
Lacki lub numer telefonu: 516-540-147.
III.

Cel i podstawy przetwarzania.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
•

w celu spełnenia obowiązku ustawowego – zapewnienie odpowiednich warunków
zwiedzania (np. umówienie terminu zwiedzania Muzeum), udostępnienie zbiorów
Muzeum osobie zainteresowanej, prowadzenie działalności edukacyjnej,
umożliwienie wpisu do księgi pamiątkowej, prowadzenie działalności wydawniczej,
pozyskiwanie materiałów archeologicznych, tworzenie i upowszechnianie kultury,
wystawienie faktury, wypełnienie obowiązku statystycznego – na podstawie ustawy z
dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Rozporządzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków w sprawie
zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1609), Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz. U. z 2004 r., nr
202, poz. 2073), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e
RODO)
IV.

Odbiorca danych.

Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podmiotowi
informatycznemu, prawnikowi, inspektorowi ochrony danych osobowych, podmiotom z
którymi współpracujemy, podmiotom kontrolującym, podmiotom pełniącym nadzór, US,
organizatorowi Muzeum, innym podmiotom prawnie upoważnionym.
V.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI.

Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez ustawowe okresy archiwizacji
dokumentów oraz zgodnie z wewnętrznymi aktami Muzeum.
VII.

Twoje prawa.

Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,
b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) prawo usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) prawo przenoszenia danych osobowych,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych)
h) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane osobowe są
przetwarzane na podstawie Twojej zgody – nie dotyczy to jednak danych
przetworzonych przed jej wycofaniem.

VIII.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych (dotyczy sytuacji, gdy
dane zebraliśmy od Ciebie)

Twoje dane są niezbędne do wypełnieniau ustawowych obowiązków oraz zrealizowania
wyznaczonych Muzeum zadań publicznych.
IX.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
proﬁlowaniu.

