Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z rezerwacją zajęć
edukacyjnych.
Uprzejmie informujemy, że na potrzeby rezerwacji zajęć edukacyjnych
przetwarzamy dane osobowe. Zanim dokonasz rezerwacji zajęć prosimy o
uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

I. Administrator danych osobowych
Muzeum Narodowe w Warszawie, z siedzibą w Warszawie (00-495), Al. Jerozolimskie 3 jest
Administratorem Twoich danych osobowych.
II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się
w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji swoich praw na adres e-mail:
iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane w celu zawarcia umowy sprzedaży biletu i/lub usługi edukacyjnej
na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 2 lit b RODO).
IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: imię, nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu, login, wizerunek.
V. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (firmie
informatycznej wspomagającej proces sprzedaży, kancelarii prawniczej).
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/ UE.
VII. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 6 lat.

VIII. Twoje prawa
Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania
(poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi
do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie
podasz danych możemy odmówić zawarcia umowy.

Informacja o prawie do cofnięcia zgody
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

