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                Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla odbiorcy newslettera 

 

Na podstawie właściwych przepisów 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, zwane dalej rozporządzeniem lub RODO), udostępnia się Państwu 

poniższy zakres informacji 
 

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 
9, 61-745 Poznań, zwane dalej także „Muzeum”. 

 

2. Inspektor ochrony danych osobowych 
Muzeum powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
Mogą Państwo skontaktować się z nim we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa 
danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Państwu na mocy przepisów prawnych 
regulujących problematykę ochrony danych osobowych, w następujący sposób: 
a) pod numerem telefonu +48 61 856 80 34, 
b) poprzez adres e-mail: iodo@mnp.art.pl, 
c) listownie, na adres korespondencyjny Muzeum (z dopiskiem „inspektor ochrony danych osobowych”). 

 
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania 
Państwa dane osobowe są przetwarzane w koniecznych celach związanych korzystaniem przez Państwa z 
newslettera, czyli usługi polegającej na informowaniu w formie elektronicznego biuletynu o najważniejszych  
wydarzeniach związanych z działalnością Muzeum Narodowego w Poznaniu. 
W celu korzystania z newslettera konieczne jest podanie Państwa adresu e-mail. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). 
Wyrażenie przez Państwa zgody jest dobrowolne. Zgoda może zostać przez Państwa w każdej chwili 
wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

4. Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do otrzymania Państwa na podstawie  
przepisów prawa. W razie zajścia takiej konieczności w sposób i w formie określonej przez przepisy prawa  
powszechnie obowiązującego: 
a) osoby upoważnione przez Muzeum do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 

obowiązków służbowych, 
b) podmioty, którym Muzeum zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania 

danych, 
c) podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, 
d) podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, 

podatkową i inne podobne usługi. 
 

5. Informacje o zamiarze    przekazywania danych osobowych do    państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 

6. Okres, przez który będą przechowywane Państwa dane osobowe 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, aż nie wycofają Państwo zgody na ich przetwarzanie.
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7. Informacja o przysługujących Państwu prawach 
Posiadają Państwo prawo: 
a) wycofania zgody na przetwarzanie danych, w każdej chwili, bez podania przyczyny, zgodnie z art. 7 ust. 3  

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

b) dostępu do treści swoich danych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia, 
c) do ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia, 
d) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 rozporządzenia, 
e) ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 rozporządzenia. 

 

8. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych  
Osobowych, przy którym działa Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że 
przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub innych aktów prawnych regulujących problematykę 
ochrony danych osobowych. Adres organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa. 

 
9. 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 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a zarazem niezbędne i konieczne do 
korzystania z newslettera. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożnością korzystania z 
newslettera. 

 

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 
Państwa dane osobowe nie będą: 
a) przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 
b) profilowane, 
c) przetwarzane w innym celu niż te, o których mowa w punktach powyższych. 


