K l a u z u l a i n f o r m a c y j n a
d l a o s ó b w ym i e n i o n yc h w um o wi e i n n yc h n i ż S tro n a um o w y
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym w dalszej części „RODO”)
informujemy, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Hutnictwa w Chorzowie ul. Metalowców
4a Chorzów 41-500, NIP: 6272776031, REGON: 520830354 e-mail: kontakt@muzeumhutnictwa.pl
(zwany w dalszej części „Muzeum”), reprezentowany przez Dyrektora. Organizatorem Muzeum jest
Miasto Chorzów.
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 będą przetwarzane:
a) w celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy w zakresie: imię, nazwisko, numer
telefonu, adres e-mail, gdzie podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez
Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes
Administratora wskazuje się zapewnienie sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy,
b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z prowadzeniem
i przechowywaniem ksiąg rachunkowych lub innych dokumentów księgowych (finansowych) oraz
w celu archiwizacji dokumentacji itp. – zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów (np.
w celu rozliczenia środków publicznych). Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane
mogą być ujawniane każdemu zainteresowanemu lub mogą być publikowane w BIP Administratora
zgodnie z przepisami prawa. Odbiorcą mogą być również podmioty biorące udział w realizacji
niniejszej Umowy.
5. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach usługi Office 365 , mogą być przekazane
do państw trzecich na podstawie zawartej umowy powierzenia wraz ze stosownymi klauzulami.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych.
7. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są
przetwarzane. Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji,
instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej obowiązującej w Muzeum i jest obliczany w oparciu
o następujące kryteria:
• czasu obowiązywania umowy,
• czasu niezbędnego do rozliczenia dokumentacji z realizowanego projektu dotacyjnego;
• przepisów prawa, które obligują nas do przetwarzania danych przez określony czas,
• okresu niezbędnego do obrony naszych interesów.
8. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania danych oraz mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu. Wnioski w
tym zakresie przesyłane mogą być na wskazany powyżej adres e-mail lub pisemnie na adres
Administratora. Administrator może wymagać podania dodatkowych informacji pozwalających na
weryfikację uprawnienia do złożenia ww. wniosku, w tym tożsamości osoby składającej wniosek.
Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów
prawa.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Administrator pozyskał Państwa dane osobowe od podmiotu z którym zawarł niniejszą Umowę.
11. W oparciu o pozyskane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

