KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH (RODO)

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
informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jako osób korzystających z oferty
Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy oraz osób odwiedzających muzeum – gdy
dochodzi do przetwarzania danych osobowych - jest Dyrektor Muzeum Wojsk
Lądowych w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-641) przy ul. Czerkaskiej 2,
NIP: 554 272 84 85

2.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu i zakresu przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z:
- Administratorem Danych Osobowych pod numerem telefonu 261 41 20 26, e-mail:
sekretariat@muzeumwl.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1
- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem telefonu 602 151 170, email: doradztwoprawne.ryter@op.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1.

3.

Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody, a zatem
w następujących okolicznościach:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów,
b) w celu zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1b RODO) - przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej
zakończeniu;
c) w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.
wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielania

odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki
przepisy prawa obligują do przechowywania danych,
d) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f
RODO) – przez okres, po którym dojdzie do przedawnienia roszczeń,
e) w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f
RODO) – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny,
f) w pozostałych wypadkach, w których Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
wyłącznie na podstawie wcześniej wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w
tej zgodzie.
4.

Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Muzeum Wojsk Lądowych w
Bydgoszczy i przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania sprostowania (poprawiania)
danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
żądania usunięcia danych osobowych, a zatem prawo do bycia zapomnianym),
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, żądania przenoszenia danych,
sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny
związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest ich
niezbędność

do
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realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. W sytuacji gdy
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie
5.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność,
integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

7.

Pani/Pana dane nie będą profilowane za wyjątkiem sytuacji, w których przypadku gdy
dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora oraz po
uzyskaniu Pani/Pana zgody na otrzymywanie informacji handlowych, newslettera lub
akceptacji
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zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania zawarte są w Polityce
Prywatności.

