Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem
przez Muzeum Narodowe w Poznaniu działalności statutowej
Niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie do prowadzonej przez Muzeum Narodowe w
Poznaniu działalności statutowej, tj. podstawowej misji do realizacji której Muzeum zostało
powołane. Do innych przejawów działalności Muzeum znajdują zastosowanie szczegółowe
klauzule informacyjne, które udostępniane są osobom, których dane osobowe Muzeum
przetwarza.
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), zwanego 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 +48 605 236 701,
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
3.1 Państwa dane osobowe są przetwarzane w koniecznych celach związanych z prowadzeniem przez
Muzeum działalności statutowej. Zgodnie ze Statutem Muzeum Narodowego w Poznaniu, będącego
załącznikiem do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lutego 2014 r.
(Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2014 r., pozycja 5), do
zakresu działania Muzeum należy gromadzenie i trwała ochrona dóbr kulturalnego dziedzictwa
ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach
gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury,
kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej, a także umożliwienie korzystania ze
zgromadzonych zbiorów (§ 5 Statutu). Zgodnie z § 6 Statutu, Muzeum realizuje zadania, o których
mowa w § 5, poprzez:
1) gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
2) katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów;
3) przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan
zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowania ich w sposób dostępny dla celów naukowych;
4) zabezpieczanie, konserwację zbiorów oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej
zgodnie z zasadami obowiązującymi w muzealnictwie i konserwatorstwie;
5) przygotowywanie i organizowanie wystaw stałych i czasowych;
6) inicjowanie i prowadzenie badań oraz ekspedycji naukowych;
7) prowadzenie działalności edukacyjnej;
8) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
9) organizacji szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych oraz koncertów;
10) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
11) prowadzenie biblioteki fachowej;
12) prowadzenie działalności wydawniczej;
13) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wyników swoich badań w formie katalogów
zbiorów, katalogów wystaw, przewodników i innych publikacji naukowych i popularno-naukowych;
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14) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami o podobnych celach;
15) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych
informacji;
16) zarządzanie zbiorami Fundacji im. Raczyńskich oraz osób trzecich na podstawie i w zakresie umów
cywilno-prawnych zawartych z tymi podmiotami.
3.2 Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są:
a) właściwe przepisy RODO, w szczególności:
 art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy;
 art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze;
 art. 6 ust. 1 lit. e) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
b) właściwe przepisy prawa krajowego, w szczególności:
 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach;
 ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 przepisy wykonawcze wydane na podstawie powyższych.
3.3 Do przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie prowadzenia przez Muzeum działalności
statutowej dochodzi w szczególności w związku z:
a) gromadzeniem i zabezpieczaniem muzealiów, w szczególności z poszukiwaniem eksponatów
muzealnych, zakupem muzealiów, przyjmowaniem darowanych muzealiów, ich depozytów,
wymiany, określaniem ich wartości;
b) ewidencjonowaniem zbiorów muzealnych i pozyskiwaniem o nich informacji (zwłaszcza o
wcześniejszych właścicielach), w tym poprzez prowadzenie ksiąg i kart inwentarzowych, także w
formie elektronicznej;
c) odbywaniem przez Państwa kwerend w zbiorach Muzeum;
d) prowadzeniem konserwacji eksponatów, w tym gromadzeniem dokumentacji historycznej i
technicznej obiektów, prowadzeniem ekspertyz konserwatorskich i dokumentacji technicznej
obiektów;
e) prowadzeniem działalności z zakres ochrony dóbr kultury, w tym poprzez współpracę z instytucjami
naukowo - badawczymi, antykwariatami, państwowymi jednostkami organizacyjnymi;
f) prowadzeniem działalności naukowej, w tym organizowanie wydarzeń naukowych i udział
pracowników Muzeum w zewnętrznych konferencjach, zjazdach, sympozjach;
g) prowadzeniem działalności wystawienniczej i popularyzatorskiej, w tym z wystawami
organizowanymi przez Muzeum;
h) prowadzeniem przez Muzeum działalności edukacyjnej, związanej z odbywaniem lekcji muzealnych,
współpracę ze szkołami i innymi placówkami edukacyjnymi;
i) działalnością podejmowaną przez sponsorów na rzecz Muzeum;
j) utrzymywaniem przez Muzeum kontaktów z przedstawicielami mediów i środków masowego
przekazu, w celu promocji działalności Muzeum;
k) gromadzeniem, opracowywaniem, ewidencjonowaniem, udostępnianiem materiałów archiwalnych,
w tym materiałów zarejestrowanych w formie filmu lub nagrania.
3.4 W związku z prowadzoną działalnością statutową, Muzeum przetwarza następujące kategorie
Państwa danych osobowych:
a) dane przetwarzane w związku z poszukiwaniami eksponatów muzealnych i innych informacji
merytorycznie z nimi związanych: imię, nazwisko, dane kontaktowe - w tym adres
korespondencyjny, informacja o posiadanym tytule lub stopniu naukowym, dane jednostki/instytucji
z którą związana jest określona osoba - jeśli dotyczy, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące
specjalności danej osoby w zakresie związanym z merytorycznym aspektem funkcjonowania
jednostki/instytucji;
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b) dane przetwarzane w związku z prowadzeniem ewidencji zbiorów muzealnych, w tym w formie
ksiąg i kart ewidencyjnych zbiorów muzealnych i w formie elektronicznej - w muzealnej bazie
danych, udział w inwentaryzacji kontrolnej zbiorów, udział w obsłudze ruchu obiektów
muzealnych i prowadzenie dokumentacji związanej z tymi czynnościami:
 dane identyfikacyjne twórców dzieł: imię, nazwisko, dane zgodne z biogramem twórcy (w
przypadku osób żyjących, w przypadku osób zmarłych ich dane nie stanowią danych osobowych w
rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 dane identyfikacyjne pracownika (w tym byłego): imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres email, numer telefonu służbowego.
 dane identyfikacyjne osoby współpracującej z MNP w zakresie celów przetwarzania
wymienionych danych: imię, nazwisko, dane adresowe, ewentualnie informacje o posiadanym
tytule
lub
stopniu
naukowym,
adres
e-mail,
numer
telefonu,
dane
jednostki
organizacyjnej/instytucji/przedsiębiorstwa z którym jest lub była związana konkretna osoba.
 dane identyfikacyjne osób powiązanych w przeszłości z danym obiektem muzealnym: imię,
nazwisko,
ewentualnie
adres,
numer
telefonu,
adres
e-mail,
dane
jednostki
organizacyjnej/instytucji/przedsiębiorstwa z którym jest lub była związana konkretna osoba- jeśli
dotyczy.
 dane osób zarządzających prawami autorskimi osób zmarłych: imię, nazwisko, ewentualnie adres,
numer telefonu, adres e-mail.
c) dane przetwarzanie w związku z obsługą kwerend dotyczących zbiorów MNP: dane
identyfikacyjne wnoszącego zapytanie kwerendowe: imię nazwisko, adres, rodzaj i numer
dokumentu tożsamości (w przypadku, gdy zachodzi taka konieczność) - dostęp do innych danych
na dokumencie tożsamości w celu weryfikacji tożsamości osoby, uzyskującej dostęp do zbiorów,
dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.
d) dane przetwarzanie w związku z prowadzoną działalnością konserwatorską: w zakresie
analogicznym jak w punktach a) i b), w aspekcie dotyczącym działalności konserwatorskiej.
e) dane przetwarzanie w związku z prowadzoną działalnością z zakresu ochrony dóbr kultury: w
zakresie analogicznym jak w punktach a) i b), w aspekcie dotyczącym działalność z zakresu ochrony
dóbr kultury.
f) dane przetwarzanie w związku z prowadzoną działalnością naukową: dane identyfikacyjne
osoby współpracującej z MNP w zakresie tej działalności: imię, nazwisko, dane adresowe,
ewentualnie informacje o posiadanym tytule lub stopniu naukowym, adres e-mail, numer telefonu.
g) dane przetwarzanie w związku z prowadzoną działalnością wystawienniczą i
popularyzatorską, w tym z wystawami organizowanymi przez Muzeum: w zakresie
analogicznym jak w punktach a) i b), w aspekcie dotyczącym działalności wystawienniczej i
popularyzatorskiej.
h) dane przetwarzanie w związku z prowadzoną działalnością edukacyjną: dane osobowe
uczestników zajęć edukacyjnych organizowanych przez Muzeum: imię, nazwisko, wiek (w
przypadku konieczności określenia proponowanej oferty edukacyjnej do wieku uczestnika), nazwa
szkoły (w przypadku zgłaszania uczestników przez szkołę), w przypadku, gdy jest to konieczne: dane
kontaktowe osoby zgłaszającej uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu
i adres e-mail.
i) dane przetwarzane w związku z działalnością sponsorów na rzecz Muzeum: imię, nazwisko,
dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail.
j) dane przetwarzane w związku z utrzymywaniem przez Muzeum kontaktów z
przedstawicielami mediów i środków masowego przekazu: imię, nazwisko, dane adresowe - w
tym informacja o nazwie instytucji medialnej, z którą związana jest określona osoba, numer telefonu,
adres e-mail.
k) dane przetwarzanie w związku z gromadzeniem, opracowywaniem, ewidencjonowaniem,
udostępnianiem materiałów archiwalnych - dane identyfikacyjne osoby korzystającej z zasobu
archiwalnego: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail,
opcjonalnie: nazwa jednostki organizacyjnej, z którą związana jest określona osoba, w przypadku
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danych zarejestrowanych w formie filmu lub nagrania - wizerunek osoby zamieszczony w filmie lub
nagraniu.
4. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do otrzymania Państwa danych
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,
e) osoby prowadzące kwerendy z zbiorach Muzeum,
f) osoby prowadzące prace naukowo- badawcze z wykorzystaniem zbiorów Muzeum.
5. Informacje o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej
Muzeum, co do zasady, nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej, aczkolwiek nie jest wykluczone zajście takiej konieczności,
zwłaszcza w ramach współpracy międzynarodowej Muzeum lub odbywania kwerend w zbiorach
Muzeum przez obywateli tych państw.
6. Okres, przez który będą przechowywane Państwa dane osobowe
Co do zasady Państwa dane osobowe przetwarzane przez Muzeum w związku z prowadzeniem
działalności statutowej będą przechowywane wieczyście.
Wynika to ze szczególnej roli Muzeum, jako instytucji gromadzącej dobra kultury i dokumentację im
towarzyszącą.
Podstawy prawne takiego działania wynikają z:
a) art. 5 ust. 1 lit. e) RODO, który stanowi, że dane osobowe muszą być przechowywane w formie
umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to
niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać
przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie
publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art.
89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane
dotyczą („ograniczenie przechowywania”).
W świetle powyższego przepisu nie budzi wątpliwości, że działalność Muzeum, jako państwowej
instytucji kultury w zakresie przetwarzania danych osobowych w aspekcie prowadzonej działalności
statutowej podlega pod cele archiwalne w interesie publicznym, a także ma związek z prowadzonymi
badaniami naukowymi i historycznymi.
b) obwiązującej w Muzeum „Instrukcji Archiwalnej”, przyjętej w trybie wynikającym z ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - w porozumieniu z Naczelnym
Dyrektorem Archiwów Państwowych. „Instrukcja Archiwalna” zalicza dokumenty związane z
prowadzoną przez Muzeum działalnością statutową do kategorii archiwalnej „A”, tj. jako
przechowywaną wieczyście.
7. Informacja o przysługujących Państwu prawach
Posiadają Państwo prawo:
a) dostępu do treści swoich danych, na zasadach określonych w art. 15 rozporządzenia,
b) do ich sprostowania, na zasadach określonych w art. 16 rozporządzenia,
c) ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 rozporządzenia,
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d) wniesienia sprzeciwu, na zasadach określonych w art.21 rozporządzenia.
e)
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 Państwo uznają, 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 (dotyczy sytuacji, gdy Muzeum uzyskuje te dane
bezpośrednio od Państwa) jest co do zasady dobrowolne, a zarazem konieczne do korzystania z usług
działalności statutowej Muzeum - w szczególności w zakresie dostępu do zbiorów muzeum,
prowadzonej działalności naukowej i edukacyjnej. Odmowa podania danych będzie skutkowała
niemożnością korzystania z usług działalności statutowej Muzeum.
10. Informacja o źródle pochodzenia Państwa danych osobowych
W sytuacji, gdy Muzeum przetwarza dane Państwa dane osobowe, a pozyskano je w inny sposób niż
bezpośrednio od Państwa, to źródłem pochodzenia tych danych są:
 źródła powszechnie dostępne w szczególności materiały zamieszczone w na stronach
internetowych, w portalach społecznościowych, w wydawnictwach i publikacjach oraz dane
kontaktowe tam umieszczone;
 źródła osobowe, w szczególności pracownicy innych instytucji kultury.
Powyższe dotyczy w szczególności danych identyfikacyjnych osoby (imię, nazwisko, numer telefonu,
adres e-mail) w związku prowadzonymi poszukiwaniami dóbr kultury i informacjami o nich.
Pracownik Muzeum podaje (z własnej inicjatywy lub na żądanie) informacje o źródle pochodzenia
pozyskanych danych osobowych.
11. 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,
12. Stosowanie monitoringu wizyjnego w Muzeum
Obszar Muzeum Narodowego w Poznaniu, jak i wszystkich jego oddziałów jest monitorowany. Zapisy z
monitoringu są dokonywane i przechowywane w sposób i przez okres czasu określony przepisami
prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o
muzeach oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Przebywając na obszarze
Muzeum Narodowego w Poznaniu, jak i na obszarze wszystkich jego oddziałów przyjmują Państwo
świadomość realizacji wymogów prawnych przez Muzeum Narodowe w Poznaniu w tym zakresie.
Monitoring służy zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na obszarze
Muzeum Narodowego w Poznaniu, jak i wszystkich jego oddziałów. Zapisy z monitoringu
przechowywane są przez okres 30 dni od dnia nagrania.
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