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Załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji praw osób, których dane dotyczą
PROCEDURA REALIZACJI WNIOSKU O REALIZACJĘ PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RODO
1.

Żądania osób fizycznych w zakresie realizacji praw wskazanych w art. 15 – 22 RODO mogą być kierowane do
Administratora:
a)

drogą mailową na adres: kontakt@muzeumhutnictwa.pl lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych
na adres: iod@muzeumhutnictwa.pl;

b) drogą pisemną (poczta tradycyjną) na adres Administratora;
c)
2.

osobiście w siedzibie Administratora.

Zgłoszenie żądania w zakresie realizacji praw winno zawierać: dane identyfikujące - imię, nazwisko osoby
zgłaszającej, datę zgłoszenia żądania, opis zgłaszanego żądania wraz ze wskazaniem ewentualnych
zastrzeżeń oraz podpis osoby zgłaszającej żądanie - w przypadku zgłoszeń pisemnych. W przypadku wniosku
składanego osobiście w siedzibie Administratora oraz drogą pisemną (pocztą tradycją) dane kontaktowe za
pomocą których Administrator będzie mógł się z Państwem skontaktować.

3.

W celu ułatwienia realizacji praw wskazanych w art. 15 – 22 RODO, mogą Państwo również skorzystać
z przygotowanego przez Administratora stosownego Wniosku.

4.

Wniosek

dotyczący

realizacji

praw

można

pobrać

ze

strony

internetowej

https://muzeumhutnictwa.pl/daneosobowe/ prawidłowo wypełnić zgodnie ze wzorem, podpisać a następnie
przesłać:
a)

bezpośrednio Administratorowi na adres: kontakt@muzeumhutnictwa.pl lub

b)

Inspektorowi Ochrony Danych na adres: iod@muzeumhutnictwa.pl lub

c)

za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora bądź złożyć osobiście w siedzibie

Administratora.
5.

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności
a)

kto składa wniosek;

b)

z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek;

c)

jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.

6.

Instrukcja wypełnienia wniosku została zawarta w ww. wniosku.

7.

Administrator może wymagać podania od Państwa dodatkowych informacji pozwalających na weryfikację
uprawnienia do złożenia ww. wniosku, w tym potwierdzenia Państwa tożsamości. Zakres każdego z ww. praw
oraz sytuacje, w których mogą Państwo z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego
uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej wykorzystywania danych
oraz celu ich przetwarzania.

8.

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego
otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje Państwa o
przyczynach takiego przedłużenia.

9.

Odpowiedź będzie udzielana zgodnie z wybraną opcją określoną we wniosku.
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Numer wniosku

Data wpłynięcia wniosku

D

D

-

Miejscowość: …………………………………….….……

M

M

-

R

R

R

R

Data: ………………………….…………………….……
Podmiot, do którego składany jest wniosek:
Nazwa: Muzeum Hutnictwa w Chorzowie
Adres: ul. Metalowców 4a, 41-500 Chorzów

WNIOSEK O REALIZACJĘ PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ,
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 2016/679 (RODO)
Na podstawie artykułu 15-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r.(RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych, zwracam się o realizację przysługujących mi praw:
PRAWA DOSTĘPU DO DANYCH1 (na podstawie art. 15 RODO) poprzez:
potwierdzenie (czy Administrator przetwarza dane osobowe, które mnie dotyczą);
uzyskanie dostępu do odnośnych danych osobowych;
dostarczenie kopii odnośnych danych osobowych podlegających przetwarzaniu w jednej z
następujących form:
płyta CD,DVD
plik elektroniczny przesłany na adres e-mail:…………………………………………………

PRAWA DO SPROSTOWANIA DANYCH2 (na podstawie art. 16 RODO) poprzez:
sprostowanie nieprawidłowych danych, które mnie dotyczą:
Dane, które chcę sprostować:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
uzupełnienie niekompletnych danych, które mnie dotyczą
Dane, które chcę uzupełnić:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PRAWA DO USUNIĘCIA DANYCH3 („prawo do bycia zapomnianym) (na podstawie art. 17 RODO) poprzez:
usunięcie danych mnie dotyczących;
usunięcie wszystkich łączy do upublicznionych danych osobowych, ich kopii oraz replikacji;
Chcę usunąć dane mnie dotyczące ze względu na to, że:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
cofnęłam/ąłem zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
wniosłam/em sprzeciw na mocy art. 21 RODO;
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
żadne z powyższych.
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PRAWA DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH4 (na podstawie art. 18 RODO) poprzez
ograniczenie przetwarzania danych osobowych, które mnie dotyczą
Chcę ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, które mnie dotyczą, na podstawie tego, że
dane osobowe są nieprawidłowe (przez okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości danych);
przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiam się ich usunięciu;
potrzebuję danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
wniosłam/-em sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO (na czas niezbędny do stwierdzenia istnienia prawnie
uzasadnionych podstaw nadrzędnych wobec sprzeciwu);
żadne z powyższych

PRAWA DO PRZENOSZENIA DANYCH5 (na podstawie art. 20 RODO) poprzez
otrzymanie danych osobowych, które mnie dotyczą, w celu ich przeniesienia
Preferowana forma otrzymania odnośnych danych osobowych (do wyboru jedna forma)
płyta CD/DVD

drogą elektroniczną na adres e-mail:……………………..………………………..………………….

PRAWA DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH6 (na podstawie art. 21 RODO) poprzez:
zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, które mnie dotyczą
Wnoszę sprzeciw wobec przetwarzania:
danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego
danych osobowych przetwarzanych na podstawie profilowania
PRAWA DO NIEPODLEGANIA DECYZJI OPARTYCH NA ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU W TYM
PROFILOWANIU7 (na podstawie art. 22 RODO)

I.

Dane osoby wnioskującej niezbędne do identyfikacji w zbiorach Administratora:
Imię.........................................................................Nazwisko..........................................................................
Adres e-mail/numer telefonu ………………………………………………………………………………………...…………..………………………

II.

Dodatkowe

informacje

umożliwiające

identyfikację

osoby

przez

Administratora

....................................................................................................................................................................................
III.

Uzasadnienie wniosku

IV.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Wnioskowany sposób odbioru:
Osobiście w siedzibie Administratora
Listownie na adres: ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….

..………………………………………………………………………..
Czytelny podpis osoby składającej wniosek

Szanowni Państwo:
1.
2.
3.
4.
5.

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza DRUKOWANYMI LITERAMI.
Administrator ma prawo odmówić przekazania danych lub zmienić formę odbioru w sytuacji, kiedy nie jest w stanie prawidłowo
zidentyfikować osoby wnioskującej.
Na potrzeby rozpatrzenia wniosku i jego dalszej realizacji może być wymagane podanie dodatkowych danych Państwa identyfikujących.
W sytuacji, kiedy żądania osoby zostaną uznane za nadmierne lub nieuzasadnione, Administrator może pobrać opłatę stosowną do kosztów
udzielenia odpowiedzi, informując wcześniej osobę wnioskującą o wysokości opłaty.
Szczegółowe informacje na temat udzielania odpowiedzi można uzyskać poprzez kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych.
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INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU
Numer wniosku

Data wpłynięcia wniosku

D

D

-

Proszę wpisać

M

M

-

R

R

R

R

Proszę wpisać

Miejscowość:
…………………………………….….……
miejscowość

Data: ………………………….…………………….……
datę
Podmiot, do którego składany jest wniosek:
Nazwa: Muzeum Hutnictwa w Chorzowie
Adres: ul. Metalowców 4a, 41-500 Chorzów

WNIOSEK O REALIZACJĘ PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ,
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 2016/679 (RODO)
Na podstawie artykułu 15-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r.(RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych, zwracam się o realizację przysługujących mi praw:

PRAWA DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH (na podstawie art. 15 RODO) poprzez:
potwierdzenie (czy Administrator przetwarza dane osobowe, które mnie dotyczą);

Proszę zaznaczyć znakiem X te prawa, z których wnioskodawca chciałby
skorzystać

uzyskanie dostępu do odnośnych danych osobowych;
dostarczenie kopii odnośnych danych osobowych podlegających przetwarzaniu w jednej z
następujących form:
płyta CD,DVD
plik elektroniczny przesłany na adres e-mail:…………………………………………………
PRAWA DO SPROSTOWANIA DANYCH (na podstawie art. 16 RODO) poprzez:
sprostowanie nieprawidłowych danych, które mnie dotyczą:
Dane, które chcę sprostować:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
uzupełnienie niekompletnych danych, które mnie dotyczą
Dane, które chcę uzupełnić:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PRAWA DO USUNIĘCIA DANYCH („prawo do bycia zapomnianym) (na podstawie art. 17 RODO) poprzez:
usunięcie danych mnie dotyczących
usunięcie wszystkich łączy do upublicznionych danych osobowych, ich kopii oraz replikacji
Chcę usunąć dane mnie dotyczące ze względu na to, że:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
cofnęłam/ąłem zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
wniosłam/em sprzeciw na mocy art. 21 RODO
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego
żadne z powyższych
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PRAWA DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH (na podstawie art. 18 RODO) poprzez

Proszę zaznaczyć znakiem X te prawa, z których wnioskodawca
chciałby skorzystać

ograniczenie przetwarzania danych osobowych, które mnie dotyczą
Chcę ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, które mnie dotyczą, na podstawie tego, że
dane osobowe są nieprawidłowe (przez okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości danych)
przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiam się ich usunięciu
potrzebuję danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
wniosłam/-em sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO (na czas niezbędny do stwierdzenia istnienia prawnie
uzasadnionych podstaw nadrzędnych wobec sprzeciwu osoby, której dane dotyczą)
żadne z powyższych

PRAWA DO PRZENOSZENIA DANYCH (na podstawie art. 20 RODO) poprzez
otrzymanie danych osobowych, które mnie dotyczą, w celu ich przeniesienia
Preferowana forma otrzymania odnośnych danych osobowych (do wyboru jedna forma)
płyta CD/DVD

drogą elektroniczną na adres e-mail:……………………..………………………..………………….

PRAWA DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH (na podstawie art. 21 RODO) poprzez:
zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, które mnie dotyczą
Wnoszę sprzeciw wobec przetwarzania:
danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego
danych osobowych przetwarzanych na podstawie profilowania
PRAWA DO NIEPODLEGANIA DECYZJI OPARTYCH NA ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU W TYM
PROFILOWANIU7 (na podstawie art. 22 RODO)

I.

Dane osoby wnioskującej niezbędne do identyfikacji w zbiorach Administratora:
Imię.........................................................................Nazwisko..........................................................................
Adres e-mail/numer telefonu ………………………………………………………………………………………...…………..………………………

II.

Dodatkowe

informacje

umożliwiające

identyfikację

osoby

przez

Administratora

....................................................................................................................................................................................
III.

Uzasadnienie wniosku
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

IV.

Wnioskowany sposób odbioru:
Osobiście w siedzibie Administratora
Listownie na adres: ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….

..………………………………………………………………………..
Czytelny podpis osoby składającej wniosek
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KLAUZULA INFORMACYJNA
- dotycząca osób realizujących wniosek

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE.
L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, że:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, ul. Metalowców 4a,
Chorzów 41-506, NIP: NIP 627-277-60-31, REGON: 520830354 e-mail: kontakt@muzeumhutnictwa.pl (zwany w
dalszej części „Muzeum”), reprezentowany przez Dyrektora. Organizatorem Muzeum jest Miasto Chorzów.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, pisząc na adres e-mail: iod@muzeumhutnictwa.pl.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu realizacji złożonego wniosku – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 15, art., 16, art.
17, art. 18, art. 20, art. 21, art. 22 RODO;
b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w szczególności związanych
z archiwizacją dokumentacji - zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być operatorzy pocztowi, dostawcy systemów
informatycznych i usług IT, instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz instytucje na mocy
wiążących umów. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą być ujawniane
każdemu zainteresowanemu lub mogą być publikowane w BIP Administratora zgodnie z przepisami prawa.
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 na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Muzeum.
Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania danych.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku. Odmowa podania danych osobowych
uniemożliwia realizację wniosku.
W oparciu o udostępnione dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

