Szanowni Państwo
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE 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 (dalej) RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych ( Dz.U.z 2018 r. poz.1000) - uprzejmie informujemy, że:

•

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Sieradzu

reprezentowane przez Dyrektora pana Piotra Gutbiera z siedzibą w Sieradzu, przy ul.
Dominikańskiej 2, e-mail: mos@pro.onet.pl, www.muzeum-sieradz.com.pl
tel.: 43 827 16 39
•

W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z

Inspektorem Ochrony Danych, panem Sławomirem Bartoszkiem pod adresem e-mail:
iod.mos@onet.pl. tel : 43 827 16 39
•

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego

rozporządzenia.
•

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich

otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych
w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
•

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej
zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
•

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,

posiada Pani/Pan prawo do:
•

dostępu

do

treści

swoich

danych,

na

podstawie

art.15

ogólnego rozporządzenia;
•

sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan
prawo do:
•

dostępu

do

treści

swoich

danych,

na

podstawie

art.15

ogólnego rozporządzenia;

•

•

sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;

•

usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;

•

ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

•

wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej

zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w
jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas
przetwarzane.
•

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
•

Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan

zobowiązana(y) do ich podania.
•

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie

profilowania.

