
 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM  

 
Zgodnie z art. 13 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) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowa Instytucja Kultury Muzeum 

Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy  ul. Plac Jana Pawła II 2, 05-800 
Pruszków reprezentowany przez Dyrektora, tel. 22 758 72 66, mail: muzeum@mshm.pl. 

2. W placówce w yznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za 
pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@mshm.pl.) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres 
Administratora. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczenia usług o charakterze 

edukacyjnym  w trakcie „Festiwalu Archeologicznego ARTEfakty”. 

b)  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Muzeum, w tym w związku ze bezpieczeństwem 

uczestników zająć edukacyjnych realizowanych podczas „Festiwalu Archeologicznego 

ARTEfakty”,  oraz zabezpieczenia mienia placówki; 

4. Dane osobowe są udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi związane ze wsparciem 

programistycznym i informatycznym na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, a po jego upływie przez okres 5 

lat od zakończenia roku w którym świadczona była usługa (art. 70 § 1 Ordynacja podatkowa), lub do 

czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia usprawiedliwionego 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 

możliwości zawarcia umowy na świadczenie usług edukacyjnych związanych bezpośrednio z pracą 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 

Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich i organizacji pozarządowych, chyba że 

pozyska na to odpowiednią zgodę. 
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Klauzula informacyjna dla usługobiorców 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, dalej: RODO) informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowa Instytucja Kultury Muzeum 

Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, ul. Plac Jana Pawła II 2, 05-800 
Pruszków reprezentowany przez Dyrektora, tel. 22 758 72 66, mail: muzeum@mshm.pl 

2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą 

poczty elektronicznej (adres: iod@mshm.pl.) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres 
Administratora.  

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: 
1) zawarcia i wykonania umowy usługi w ramach organizacji „Festiwalu Archeologicznego 

ARTEfakty”- na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (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), 
2) wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych na podstawie:  art. 6, ust.1, 

lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie danych jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 74 ustawy z 

dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ogółem przepisów regulujących zasady 

powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz innych przepisów 

dotyczących podatków, przepisów dotyczących zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, jak 

również ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 1990 

Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),  
3) obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń oraz ściągania należności na podstawie: art. 

6, ust.1, lit. c RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, ustawach 

o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do 

właściwego dbania o wizerunek i finanse organizacji.  

4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na 

podstawie przepisów prawa i umów zawartych z Administratorem. 
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres: 
6. w celu realizacji umowy- do momentu jej zakończenia, 

1) w celu dochodzenia roszczenia- na podstawie obowiązujących przepisów prawa z 

uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w przepisach prawa, 
2) w celu wypełnienia obowiązku prawnego - 5 lat od zakończenia umowy. 

7. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych 
1) dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych), 
2) sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nie ogrniczają tego przepisy 

prawa), 

3)   przeniesienia danych do innego administratora (danych przetwarzanych w celu umowy), 
4) wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów.  

W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe podjęcie współpracy. 
9. Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym 

profilowaniem. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA ZLECENIOBIORCÓW 

 

Na podstawie art. 13 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 w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowa Instytucja Kultury Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy  ul. Plac Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków 
reprezentowany przez Dyrektora, tel. 22 758 72 66, mail: muzeum@mshm.pl. 
2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą 
poczty elektronicznej (adres: iod@mshm.pl.) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora 
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania - będziemy przetwarzać Pani/Pan dane 

osobowe dla potrzeb zawarcia umowy cywilnoprawnej i w celu jej wykonania podczas „Festiwalu 
Archeologicznego ARTEfakty”-. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb 
zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe 
zrealizowanie ww. celu.  
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c 
RODO): 
a) konieczność realizacji łączącej nas umowy cywilnoprawnej, 
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w celu rozliczeń finansowych, w tym 
podatkowych, ubezpieczeniowych. 

5. Okres przechowywania danych osobowych -będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez 

okres trwania łączącej nas umowy cywilnoprawnej, jak również przez okres trwania wymagalności 

ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z kodeksu cywilnego, prawa podatkowego i 

prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych. 
6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze 

zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy 

wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile będzie możliwe do zrealizowania) bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 

Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu. 
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