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Klauzula informacyjna 
 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność 

osób, których dane dotyczą. 

W celu realizacji zgodnego z prawem rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

w trakcie trwania konkursu, poniżej przedstawiamy informację o tym, jak przetwarzamy Pani/Pana dane 

osobowe: 

• Do czego dokładnie potrzebujemy Pani/Pana danych osobowych, 

• Jak je chronimy, 

• Kto jest administratorem tych danych, 

• Jakie przysługują Pani/Panu prawa odnośnie ochrony własnych danych osobowych, 

Jakie Pani/Pana dane przetwarzamy? 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zbiera od uczestników konkursu Méster Bëlnégò 

Czëtaniô następujące informacje o charakterze prywatnym: 

• Imię i nazwisko, 

• Adres email, 

• Nr telefonu, 

• Adres zmieszkania, 

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane? 

• W celu przeprowadzenia konkursu Méster Bëlnégò Czëtaniô 

• Zamieszczenia wyników, imienia i nazwiska uczestnika na stronie internetowej, facebook, 

materiałach informacyjnych, promujących Muzeum w sprawach dotyczących konkursu Méster 

Bëlnégò Czëtaniô w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. 

• Dane są wykorzystywane do bieżącej obsługi konkursu przed jak i w trakcie jego trwania 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych? 

Dane osobowe, które gromadzimy są dobrze chronione i dozwolone, wynikające z obowiązujących 

dotyczących ochrony danych osobowych. 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych 

Administratorem danych jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, ul. Zamkowa 2a, 84-

200 Wejherowo. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 

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). 

Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest Damian Klechowicz, kontakt: iod@muzeum.wejherowo.pl 

Gdzie przechowujemy dane? I kto ma do nich dostęp? 

Informacje te są starannie przechowywane w bazach danych. Dostęp do tych informacji – i to jedynie w 

przypadku zaistnienia takiej konieczności – posiadają wyłącznie osoby upoważnione: organ zarządzający,  

dyrektor, pracownicy zajmujący się sprawami personalnymi,  dział finansowy, ASI i IOD. 

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe w związku z konkursem Méster Bëlnégò Czëtaniô będą przechowywane do 

momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 

Kto jest odpowiedzialny za aktualizacje danych? 

Aby informacje natury prywatnej pozostawały aktualne jest ważne, by osoby, których dane dotyczą 

informowali pracownika zajmującego się sprawami osobowymi  o zmianach dotyczących ich sytuacji 

osobistej. Każda osoba, której dane dotyczą jest odpowiedzialna za aktualizację prywatnych informacji o 

sobie. 
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Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych? 

Ma Pani/Pan prawo: 

• Dostępu do treści swoich danych, lecz jedynie w obecności pracownika działu personalnego, 

• Przenoszenia danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

• Złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana prawa zostały 

naruszone. 

Pani/Pana prawa 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu 

konkretne i precyzyjne a zarazem, proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia tego oraz w 

związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i 

udoskonalania formy i treści tych informacji. Zdajemy sobie sprawę, że niniejszy materiał jest obszerny, 

dlatego w razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem 

przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji) prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych: iod@muzeum.wejherowo.pl 

 

Oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie 

ich poprawiania. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji 

i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do 

wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 

Kaszubsko-Pomorskiej z siedzibą w Wejherowie przy ul. Zamkowej 2a, 84-200 Wejherowo. 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w 

jakim zostały zebrane. 
 

         ………………………………… 

         (data i podpis) 
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……………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 

 

Zgoda na przetwarzanie fotografii i materiałów wideo: 

1. Twoja zgoda na wykorzystanie fotografii i materiałów wideo oraz umieszczenie na stronie 

internetowej, facebook, youtube, materiałach informujących, promujących Muzeum w sprawach 

dotyczących konkursu Méster Bëlnégò Czëtaniô w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-

Pomorskiej, ul. Zamkowa 2a 84-200 Wejherowo w celu zachowania bezpieczeństwa. 

 

 

□ Wyrażam zgodę   □  Nie wyrażam zgody 

 

 

        ……………………………..……………. 

        (data i podpis) 

Zgoda na wykorzystanie numeru telefonu i adresu e-mailowego: 

2. Twoja zgoda na wykorzystanie numeru telefonu i adresu e-mailowego w sprawach dotyczących 

konkursu Méster Bëlnégò Czëtaniô w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 

ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo 

 

□ Wyrażam zgodę   □  Nie wyrażam zgody 

 

 

        ……………………………..……………. 

        (data i podpis) 

 

W przypadku wyrażenia zgody, proszę o podanie aktualnych danych: 

 

……………………………………….. 

(numer telefonu) 

 

……………………………………… 

(adres e-mail) 

        ……………………………..……………. 

        (data i podpis) 
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