
Klauzula informacyjna RODO 

1. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informuję, że 
 administratorem danych osobowych Wnioskodawcy Programu Patriotyzm Jutra 2022 jest 
 Muzeum Historii Polski w Warszawie z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 33/35, 00-560 
 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i 
 Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 73/2006, NIP: 701 00 15 596, REGON: 140530761 
 („Muzeum”). 

2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e - mail: 

daneosobowe@muzhp.pl lub telefonicznie 534 432 884. 
3. Wnioskodawcy przystępując do Programu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 
 osobowych oraz danych osobowych ich przedstawicieli (imię i nazwisko, numer telefonu, 
 stanowisko, adres email, adres wnioskodawcy), dalej określane zbiorczo jako „dane osobowe 
 Wnioskodawcy”, przez Muzeum oraz osoby i podmioty z nim współpracujące dla celów 
 realizacji Programu, w tym w celu przyjęcia zgłoszenia i realizacji uczestnictwa Wnioskodawcy 
 w ramach Programu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 
 pkt a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 pkt. b RODO (zawarcie umowy), art. 6 ust. 1 pkt. c RODO 
 (obowiązek prawny, tj. archiwizowanie dokumentacji, realizacja statutowego zakresu 
 działania Muzeum) oraz art. 6 ust. 1 pkt. b RODO (prawnie uzasadniony interes 
 administratora). 

4. Podanie danych osobowych Wnioskodawcy jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 

związanych z przystąpieniem do Programu. 
5. Odbiorcami danych osobowych Wnioskodawcy w Programie będą podmioty współpracujące 
 z Muzeum przy realizacji Programu i upoważnione do przetwarzania danych na podstawie 
 umowy powierzenia zawartej na piśmie lub na podstawie umów współadministrowania oraz 
 podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
6. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia 
 Programu oraz na podstawie przepisów archiwizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi 
 przepisami prawa. 
7. Wnioskodawca oraz jego przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych 
 oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
 danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
 wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
 jej cofnięciem. 
8. Wnioskodawca oraz jego przedstawiciele mają prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, 
 tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych 
 osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
 osobowych lub przepisy krajowe. 

9. Dane osobowe Wnioskodawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

10. Dane osobowe Wnioskodawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w 

formie profilowania. 


