
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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 (dalej: RODO), informujemy, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum w Przeworsku Zespół 

Pałacowo-Parkowy, ul. Parkowa 2, 37-200 Przeworsk, tel. 792 777 611, e-mail: 

biuro@muzeum.przeworsk.pl; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

realizacji umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – dochodzenia 

ewentualnych roszczeń;  
3) podanie danych osobowych jest obowiązkowe do realizacji celu wskazanego w pkt 2;  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia 

obowiązku archiwizacji danych wynikający z przepisów prawa;  

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie odrębnej 

zgody; 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz usunięcia danych po ustaniu okresu przechowywania, w myśl 

obowiązujących przepisów; 

7) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym 

z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu; 

8) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią 

Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej; 

9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

10) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych w trakcie zatrudnienia w Muzeum  oraz  korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych:  

 listownie na adres: Katarzyna Hawro, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 

Starostwo Powiatowe 

 ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk 

 e-mailowo: iod@powiatprzeworsk.pl  
 


