
1 
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki MNW 

 

 

Klauzula informacyjna RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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), zwanym dalej: „RODO” Muzeum Narodowe w Warszawie, informuje, że: 

1. Administratorem Pani\Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe  
w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 3, 00-495 
Warszawa. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować  
się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail iodo@mnw.art.pl lub na 
adres siedziby. 

3. Pani /Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana niepełnoletniego 
podopiecznego  będą przetwarzane w celu realizacji zadań Biblioteki Muzeum 
Narodowego w Warszawie wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz. 840), 
ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2022 r., poz. 385), a także 
Statutu Muzeum Narodowego w Warszawie nadanego Zarządzeniem Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2018 r.  (Dz. Urz. MKiDN 
z 2018 r., poz. 60). 

4. W szczególności dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

4.1. udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych (w tym rejestracja 
Użytkowników i obsługa konta w systemie bibliotecznym); 

4.2. realizacji kwerend oraz udzielania informacji dotyczących zbiorów i usług 
pełnionych przez Bibliotekę MNW;  

4.3. udostępniania zbiorów szczególnie cennych i o ograniczonym dostępie; 

4.4. pomiarów statystycznych i prowadzenia sprawozdawczości; 

4.5. świadczenia usług związanych z realizacją powyższych zadań 
poprzez kontakt telefoniczny, a także drogą elektroniczną poprzez adres 
mailowy biblioteka@mnw.art.pl; Jeśli nawiązanie kontaktu telefonicznego 
lub e-mailowego jest niemożliwe, powiadomienia, komunikaty, 
korespondencja będą wysyłane pocztą tradycyjną na adres 
korespondencyjny podany podczas rejestracji; 

4.6. przyjmowania darów; 

4.7. zawierania umów i kontaktów z kontrahentami lub oferentami; 

4.8. opracowywania materiałów bibliotecznych. 
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Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 pkt. 1 lit. a)-f) 
RODO.  

5. Zakres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych 
Pani/Pana niepełnoletniego podopiecznego obejmuje: 

5.1. imię i nazwisko; 

5.2. PESEL; 

5.3. adres zamieszkania lub adres siedziby/instytucji/firmy; 

5.4. afiliację;  

5.5. adres e-mail; 

5.6. numer telefonu; 

5.7. kraj; 

5.8. pseudonimy;  

5.9. akronimy; 

5.10. rok urodzenia; 

5.11. zawód. 

Podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych określono w pkt 4 
niniejszej Klauzuli. 

6. Szczegółowe cele i zakres przetwarzanych danych osobowych 

6.1. Dane przetwarzane w celu udostępniania i wypożyczania materiałów 
bibliotecznych (w tym rejestracji Użytkowników): 

6.1.1. imię i nazwisko; 

6.1.2. PESEL; 

6.1.3. adres zamieszkania; 

6.1.4. adres e-mail w celu rejestracji;  

6.1.5. pracownicy Muzeum Narodowego w Warszawie, zwanego dalej: 
„MNW” oraz współpracownicy MNW podają dodatkowo rodzaj umowy 
łączącej  
ich z MNW i czas jej trwania lub zakończenia; 

Użytkownicy małoletni, którzy ukończyli 13 lat, a nie uzyskali pełnoletności, a 
także inne osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych mogą 
korzystać ze zbiorów Biblioteki MNW po wypełnieniu „Deklaracji użytkownika 
Biblioteki MNW” przez opiekuna prawnego (zobacz Regulamin 
udostępniania zbiorów Biblioteki MNW załącznik nr 1).  

6.2. Dane przetwarzane w celu realizacji kwerend oraz udzielania informacji 
dotyczących zbiorów i usług świadczonych przez Bibliotekę MNW 
(dotyczy również zbiorów szczególnie cennych i o ograniczonym 
dostępie): 

6.2.1. imię i nazwisko; 

6.2.2. adres e-mail; 
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6.2.3. numer telefonu; 

6.2.4. afiliacja (miejsce prowadzenia działalności naukowej/pracy/nauki); 

6.2.5. kraj (działalności); 

W przypadku udostępnienia Użytkownikowi materiałów bibliotecznych 
w Czytelni MNW pobierane są dodatkowo dane osobowe wymienione 
w pkt. 6.1. 

6.3. Dane przetwarzane w celu przyjmowania darów: 

6.3.1. imię i nazwisko darczyńcy i/lub osoby ze zbiorów której pochodzą 
materiały biblioteczne; 

6.3.2. daty życia darczyńcy i/lub osoby ze zbiorów której pochodzą materiały 
biblioteczne; 

6.3.3. adres zamieszkania darczyńcy; 

6.3.4. adres e-mail darczyńcy; 

6.3.5. numer telefonu darczyńcy; 

6.3.6. kraj (prowadzenia działalności / pochodzenia / zamieszkania) 
darczyńcy i/lub osoby,  ze zbiorów której pochodzą materiały 
biblioteczne; 

Darczyńca wyraża zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska 
oraz dat życia w dokumentacji wpływu zbiorów, inwentarzach oraz systemie 
elektronicznym Biblioteki MNW, a także zezwala na udostępnianie tych 
danych w celach naukowo-badawczych i popularyzatorskich innym 
zainteresowanym Użytkownikom od dnia przekazania zbiorów. W przypadku 
braku wyrażenia zgody dane nie zostaną wprowadzone do inwentarzy 
oraz do systemu elektronicznego Biblioteki MNW.  

6.4. Dane przetwarzane w celu zawierania umów i kontaktów 
z kontrahentami lub oferentami: 

6.4.1. imię i nazwisko; 

6.4.2. PESEL / NIP; 

6.4.3. adres zamieszkania/adres siedziby instytucji/firmy; 

6.4.4. adres e-mail;  

6.4.5. numer telefonu. 

6.5. Dane przetwarzane w celu opracowywania materiałów bibliotecznych: 

6.5.1. imię i nazwisko; 

6.5.2. pseudonimy; 

6.5.3. akronimy; 

6.5.4. rok urodzenia; 

6.5.5. zawód. 

7. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające te 
dane na zlecenie Muzeum Narodowego w Warszawie oraz organy administracji 
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publicznej uprawnione do uzyskania danych na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej. 

9. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana niepełnoletniego 
podopiecznego przetwarzane w celach wymienionych w 6.1. będą przechowywane 
przez cały okres ważności konta bibliotecznego. Jeśli ich dłuższe przetwarzanie 
będzie konieczne do ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń 
Muzeum Narodowego w Warszawie, wtedy dane będą przetwarzane przez okres 
6 lat od ostatniego udokumentowanego kontaktu z Użytkownika z pracownikami 
Biblioteki MNW. 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana niepełnoletniego 
podopiecznego przetwarzane w celach wymienionych w 6.3.-6.5. będą 
przetwarzane wieczyście (podstawa prawna Art. 89 RODO). 

10. Posiada Pani/Pan oraz w imieniu Pani/Pana niepełnoletniego podopiecznego 
prawo dostępu do treści 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, 
chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieje 
dla Muzeum Narodowego w Warszawie ważne, prawnie uzasadnione podstawy, 
które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą 
Muzeum Narodowemu w Warszawie niezbędne do ewentualnego ustalania, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w imieniu własnym lub w imieniu swojego niepełnoletniego 
podopiecznego, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana lub niepełnoletniego podopiecznego narusza przepisy 
prawa. 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana niepełnoletniego 
podopiecznego jest dobrowolne, jednak konieczne w celu korzystania z usług 
związanych z udostępnianiem i odzyskiwaniem zbiorów przez Bibliotekę. 

13. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.  

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną RODO. 

 

 

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

Data i czytelny podpis 


