
Załącznik nr 3 do Regulaminu Kursu na Przewodników w Muzeum Historii Polski w Warszawie – Edycja 1 

 

Klauzula informacyjna RODO 

 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Polski w Warszawie 

z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 33/35, 00-560 Warszawa, wpisanym do Rejestru 

Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pod nr RIK 73/2006, NIP: 7010015596, REGON: 140530761. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Pawłem Sidorem, może się Pani/Pan skontaktować pod 

numerem telefonu 534 432 884 lub mailowo: daneosobowe@muzhp.pl.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach oraz w oparciu o następujące 

podstawy prawne: 

1) rekrutacja i przeprowadzenie Kursu na Przewodników w Muzeum Historii 

Polski w Warszawie – Edycja 1 („Kurs”), w tym wydanie certyfikatu i 

identyfikatora przewodnickiego, zamieszczenia danych na stronie internetowej 

Muzeum w formie noty informacyjnej o certyfikowanych przewodnikach na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Pani/Pana zgody; 

2) w celu publikacji wyników rekrutacji na stronie internetowej Muzeum 

(www.muzhp.pl), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Pani/Pana zgody; 

3) wizerunek zawarty w nagraniach audio-wideo oraz fotorelacjach utrwalony w 

trakcie prowadzenia Kursu oraz w trakcie współpracy z Muzeum po uzyskaniu 

certyfikatu będzie przetwarzany na potrzeby statutowe tj. zapewnienie 

powszechnego, trwałego, nieskrępowanego i otwartego dostępu do polskiego 

dorobku historycznego, humanistycznego, kulturalnego i artystycznego, a także 

promocyjne Muzeum Historii Polski w Warszawie na polach eksploatacji 

podanych w Regulaminie, w materiałach informacyjnych, na stronie 

internetowej i portalach społecznościowych oraz w publikacjach prasowych i 

wydawniczych Muzeum, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana 

zgody; 

mailto:daneosobowe@muzhp.pl
http://www.muzhp.pl/


4) ustalenia, dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub przez stronę 

trzecią, 

5) archiwizowania dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze, 

6) realizacji statutowego zakresu działania Muzeum Historii Polski w Warszawie, 

do którego należy zapewnienie powszechnego, trwałego, nieskrępowanego 

i otwartego dostępu do polskiego dorobku historycznego, humanistycznego, 

kulturalnego i artystycznego, na podstawie niezbędności przetwarzania 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

określonego w ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 2012, poz. 

987) oraz ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. 2012, poz. 406), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym administrator zleca 

wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty 

przetwarzające).  

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą 

zebrane. 

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, 

a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu 

wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów 

prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9. W związku z tym, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o prawnie 

uzasadniony interes administratora administrator nie będzie ich dłużej przetwarzać we 

wskazanym celu, jeżeli Pani/Pan wniesie sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Ma 

Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania 



dotyczących Pani/Pana danych osobowych gdy przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest 

uzasadniony szczególną sytuacją, w której się Pani/Pan znalazła/ł. 

10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski 

Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych. 

12. Pani/Pana dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane  

w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. 

13. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych powyżej, może 

Pani/Pan uzyskać kontaktując się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych w sposób określony w ust. 1 i 2. 

14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 

umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 

czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 


