
 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

na potrzeby realizacji działalności statutowej Muzeum Narodowego w Warszawie 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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) Muzeum Narodowe w Warszawie z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3 

przekazuje Państwu informacje dotyczące gromadzenia Państwa danych osobowych: 

1. Muzeum Narodowe w Warszawie jest Administratorem Państwa danych osobowych 

obejmujących: imię i nazwisko, dane adresowe, nr dokumentu tożsamości (w uzasadnionych 

przypadkach, m.in. na potrzeby realizacji zawartej umowy). 

2. Muzeum Narodowe w Warszawie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z 

którym mogą Państwo skontaktować się w sprawach ochrony Państwa danych osobowych i 

realizacji swoich praw na adres e-mail: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Muzeum. 

3. Muzeum Narodowe w Warszawie gromadzi Państwa dane osobowe wyłącznie na potrzeby 

realizacji działalności statutowej obejmującej promocję i upowszechnianie kultury zgodnie z 

art. 6 ust. 1, Rozporządzeniem 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).  

4. Muzeum Narodowe w Warszawie przetwarza Państwa dane osobowe w celu wykonania i na 

podstawie umowy zawartej przez Państwa z Muzeum narodowym w Warszawie. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.1983.38.173) i 

Zarządzenia nr 11 Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie z dnia 3 września 2013 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Muzeum Narodowym w Warszawie. 

6. Muzeum Narodowe w Warszawie może udostępniać Państwa dane osobowe 

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych: 

firmy prawnicze, informatyczne i transportowe. 

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski / UE. 

8. W związku z przechowywaniem Państwa danych osobowych, na potrzeby realizacji 

działalności statutowej obejmującej promocję i upowszechnianie kultury, przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest: 

a) warunkiem zawarcia umowy, 

b) dobrowolne. 

 

Z wyrazami szacunku 

Zespół Muzeum Narodowego w Warszawie 
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