INFORMACJA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA
KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY MUZEUM
1. W celu dokonania sprzedaży lub wyświadczenia usługi mogą być potrzebne
Pani/Pana dane osobowe.
2. W celach marketingowych i statystycznych możemy poprosić o podanie kodu
pocztowego.
3. Administratorem danych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu; kontakt
biuro@muzeumgornictwa.pl.
4. Kontakt do inspektora ochrony danych Muzeum: iod@muzeumgornictwa.pl.
5. Dane do sprzedaży lub usługi będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustęp 1
litera b) 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, a do celów marketingowych i statystycznych na podstawie
artykułu 6 ustęp 1 litera a) RODO.
6. Podanie danych do sprzedaży lub usługi jest dobrowolne, ale może być warunkiem
dokonania sprzedaży lub wyświadczenia usługi. Podanie kodu pocztowego jest
dobrowolne i z tytułu nie podania tej danej nie ma żadnych konsekwencji..
7. Decyzje, w oparciu o podane dane, nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.
8. Dane osobowe do sprzedaży lub usługi będą przechowywane do przedawnienia
ewentualnych roszczeń i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Kod pocztowy będzie przechowywany do czasu jego wykorzystywania lub do czasu
cofnięcia zgody na jego wykorzystywanie.
9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prawnie do tego upoważnione.
10. Podający dane ma prawo żądania dostępu do swych danych; ich sprostowania,
usunięcia przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem
przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Podającemu kod pocztowy
przysługuje – w dowolnym momencie - prawo do wycofania zgody na jego
przetwarzanie. Niniejsze prawa należy realizować poprzez wysyłkę maila na adres
daneosobowe@muzeumgornictwa.pl.
11. Podającemu dane do sprzedaży lub usługi - w zakresie określonym w art. 17 ust. 3
lit. d) oraz e) RODO - nie przysługuje prawo do ich usunięcia.
12. Podający dane ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
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