
Informacja o danych osobowych 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny 

w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów. W sprawach związanych z danymi osobowymi można 

skontaktować się również pod adresem mailowym kadry@muzeumgpe-chorzow.pl Podanie przez 

Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Jeżeli 

nie poda Pani/Pan danych osobowych, to niemożliwym będzie zawarcie i wykonanie umowy, a w 

szczególności wypłata wynagrodzenia. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w 

sprawach związanych z danymi również mailowo: iod@muzeumgpe-chorzow.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, w celu 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze takich jak przetwarzanie danych 

związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, archiwizacją oraz w celach wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci dochodzenia roszczeń 

wynikających z umowy oraz obrony przed takimi roszczeniami.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz 

f) Rozporządzenia RODO.  

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich prostowania, żądania ich usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe jeśli będzie to konieczne do 

należytego wykonania umowy, praw i obowiązków Administratora lub wynikać będzie z przepisów 

prawa. Dane mogą być przekazane podmiotom upoważnionym przez Administratora lub innym 

odbiorcom danych, takim jak: bank, kancelaria prawna, kurier, poczta. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do podmiotu trzeciego, organizacji 

międzynarodowej i nie będzie dokonywał tzw. profilowania. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a) w celu zawarcia i wykonania umowy, do czasu kiedy umowa obowiązuje i upływu terminów 

przedawnienia roszczeń z niej wynikających,  

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, do czasu wygaśnięcia 

tych obowiązków, 

c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora, do czasu ustania prawnej możliwości ich realizacji. 

9. Oświadczam, że informacje, o których mowa w ust. 1-8 powyżej, zostały mi przekazane przy 

udostępnieniu Administratorowi danych osobowych. 

 

 

……………………………………….      ……………………………………….. 
(miejscowość, data)       (własnoręczny podpis) 
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