
KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ PRZEZ MUZEUM DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ  

Celem działalności statutowej Muzeum Miejskiego Wrocławia jest gromadzenie i trwała 

ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i 

niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, 

upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, 

kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze 

zgromadzonych zbiorów.   

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy: 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Miejskie Wrocławia z siedzibą 

przy ul. Sukiennice 14/15, 50-107 Wrocław, reprezentowane przez Dyrektora. 

Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we 

wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych, wysyłając korespondencję na 

adres e-mail: iod@mmw.pl lub na adres siedziby Muzeum. 

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych oraz 

ustawowych Muzeum, wynikających m.in. z ustawy z dnia 21.11.1996 r. o muzeach, ustawy z 

dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jak również w celu 

wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, w szczególności w celu Pana/Pani 

uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c) i e) RODO. 

W wymagających tego przypadkach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Muzeum 

będzie prosiło o wyrażenie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

jednocześnie wskazując cel przetwarzania i informując o możliwości odwołania wyrażonej 

zgody.  

W sytuacji realizacji prawnie uzasadnionych interesów Muzeum, tj. stosowania monitoringu 

wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, marketingu usług własnych oraz 

promowania działalności czy realizacji ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej 

działalności, Pana/Pani dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.   
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Szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej konkretnego procesu 

przetwarzania danych osobowych, mogą zostać podane również w treści odpowiednich 

dokumentów oraz w trakcie zbierania danych. 

Przetwarzanie danych osobowych w ramach NEWSLETTER 

Newsletter jest usługą polegającą na informowaniu w formie elektronicznego biuletynu o 

najważniejszych wydarzeniach związanych z działalnością Muzeum Miejskiego Wrocławia. 

W celu korzystania z newslettera konieczne jest podanie Pana/Pani adresu e-mail.  

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO). 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażona zgoda może zostać przez Pana/Panią w każdej 

chwili wycofana. Oświadczenie o wycofaniu zgody można przesłać na adres e-mail Muzeum, 

adres e-mail Inspektora Ochrony Danych bądź na adres siedziby Muzeum. Wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem.  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, aż nie wycofają Państwo zgody na ich 

przetwarzanie.  

Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne i 

konieczne do korzystania z newslettera. Niepodanie tych danych będzie skutkowało 

niemożnością korzystania z newslettera.  

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci 

usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie usług IT. 

Okres przechowywania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

Jeżeli podstawą przetwarzania jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie 

publicznym lub prawnie uzasadniony interes Administratora, dane będą przetwarzane do 

momentu zgłoszenia Pana/Pani sprzeciwu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami RODO. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda, dane będą 

przetwarzane do momentu wycofania tej zgody. 

Informacja o przysługujących Państwu prawach 

W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach 

przysługuje Pani/Panu prawo do żądania:  



• dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO),  

• usunięcia danych (art. 17 RODO),  

• ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),  

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO),  

• przenoszenia danych (art. 20 RODO),  

• cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Oświadczenie o wycofaniu zgody można przesłać na adres siedziby Muzeum bądź na 

adres e-mail Inspektora Ochrony Danych. 

Ponadto, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane 

przez Muzeum z naruszeniem przepisów prawa. 

Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub 

umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest 

zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych   

W zakresie, w jakim podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym, jest ono niezbędne w celu realizacji zadań przez Muzeum. W pozostałych 

przypadkach, podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może 

skutkować brakiem możliwości realizacji zadań przez Muzeum. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu  

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  
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