
 

 

OŚWIADCZENIE W WERSJI PAPIEROWEJ POTRZEBNE JEST JEDYNIE W SYTUACJI 

ZAKUPU W KASIE BILETOWEJ MUZEUM. DLA OSÓB KUPUJĄCYCH BILET ON-LINE TREŚĆ DO 

WGLĄDU 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Imię i nazwisko:  

 

……………….……………………………………..…………………….................................................. 

2. Adres e-mail:  

…………………………………………………………………………….................................................. 

3. Numer telefonu:  

…………………………………………………………………………….................................................. 

 
 
Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną oraz nie przebywam 

na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym 
 

 

 

 

.................................................................................. 

(data, czytelny podpis) 

 

 

* Wyjaśnienie: 

 kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie koronawirusem, 

 nadzór epidemiologiczny - obserwacja osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie koronawirusem bez 

ograniczenia jej swobody przemieszczania się (z zaleceniem jego ograniczenia do minimum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 Nr 119, str. 1), dalej 

zwanego: „Rozporządzeniem”, Muzeum Narodowe w Warszawie informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nr telefonu i 

adresu poczty elektronicznej jest Muzeum Narodowe w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 

00–495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3; 

2) został wyznaczony inspektor ochrony danych w Muzeum Narodowym w Warszawie, z którym 

można skontaktować się: iodo@mnw.art.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w następujących celach: 

a. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, 

współpracowników i kontrahentów administratora (podstawę prawną stanowi przepis art. 6 

ust 1 lit c) Rozporządzenia); 

b. działania podejmowane w zakresie ochrony życia i zdrowia osoby, której dane dotyczą, 

podejmowane są w celu ochrony żywotnych interesów tej osoby, w szczególności wobec 

obowiązku poddania się kwarantannie, a także ochrony żywotnych interesów 

pracowników, współpracowników i kontrahentów administratora (podstawę prawną 

stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit d) Rozporządzenia); 

c. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom Muzeum 

Narodowego w Warszawie tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora (podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), 

d. ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, 

takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi – na 

podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) Rozporządzenia. 

4) odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające te dane na zlecenie 

Muzeum, Główny Inspektor Sanitarny oraz organy administracji publicznej uprawnione do 

uzyskania danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej; 

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch tygodni; 

7) posiada Pan/Pani prawo 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 bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy prawa; 

9) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  

 

................................................................................. 
(data, czytelny podpis) 

mailto:iodo@mnw.art.pl

