Klauzula informacyjna RODO dla osób fizycznych, do zgody na marketing
bezpośredni/otrzymywanie informacji handlowych
1. W związku z wyrażeniem zgody na stosowanie marketingu bezpośredniego
i/lub otrzymywanie informacji handlowych Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą
przy ul. Agriciusa Agricoli 2 w Zabrzu; biuro@muzeumgornictwa.pl.
2. Kontakt
do
inspektora
ochrony
danych
Administratora:
iod@muzeumgornictwa.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celach/celu stosowania marketingu
bezpośredniego i/lub wysyłania informacji handlowych.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej
RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prawnie do tego
upoważnione.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizowania przez
Muzeum celów/celu lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. Od momentu
zaprzestania realizacji celów/celu lub cofnięcia zgody dane będą jedynie
przechowywane, do czasu przedawnienia roszczeń.
7. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swych danych osobowych; ich
sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia
danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do usunięcia swych danych za wyjątkiem zakresu w jakim
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
(art. 17 ust. 3 lit. e) RODO); w tym zakresie takie prawo nie przysługuje.
9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
10. Podanie danych jest dobrowolne i jedyną konsekwencją ich nie podania jest
nie stosowanie marketingu bezpośredniego i/lub nie otrzymywanie informacji
handlowych.
11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. Pozyskane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

