
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Hutnictwa w Chorzowie ul. Metalowców 4a 

Chorzów, NIP: 6272764743, REGON: 384531636 e-mail: kontakt@muzeumhutnictwa.pl (zwany w dalszej części 

„Muzeum”),  

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 

pisząc na adres e-mail: iod@muzeumhutnictwa.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą: 

a) w celu realizacji umowy tj. zakup usługi bądź towaru w tym realizacji transakcji płatniczej – zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. b RODO; 

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa w tym wystawiania i przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów 

księgowych (finansowych) dotyczących umowy zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów 

i usług, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianymi przepisami oraz w celu 

archiwizacji dokumentacji – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO; 

c) w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń (jeżeli takie nastąpią) w związku z zawartą 

umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i c RODO w szczególności w  związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: operator pocztowy, dostawca systemów informatycznych 

i  usług IT, operator płatności elektronicznych (Fiserv Polska S.A. – w przypadku płatności bezgotówkowej), 

instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów. W szczególnych 

przypadkach np. gdy będziemy zobowiązani zwrócić Państwu pobraną opłatę na konto bankowe odbiorca 

danych będzie bank (w zakresie prowadzonego rozliczenia transakcji). 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą 

przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa ( m.in. prawa podatkowego) zgodnie 

z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej (5 lat licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku) oraz okres konieczny do obrony przed 

roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń (jeżeli takie nastąpią) w związku z zawartą umową. 

6. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, 

ograniczenia przetwarzania danych oraz mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych.  

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, 

że  przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i niezbędne do wystawienia faktury. Odmowa 

podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i wystawienie ww. faktury. 

9. W oparciu o udostępnione dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 


