
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZĄ  

BĘDĄCYCH STRONĄ UMOWY 

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję: 

I. Administrator danych osobowych. 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz 

zagłady i obóz pracy (1941 - 1944) z siedzibą w Wólce Okrąglik 115, 08-330 Kosów Lacki,                                  

NIP 8231663667, reprezentowane przez Dyrektora (zwane dalej Muzeum). 

II. Inspektor Ochrony Danych. 
W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych Elżbieta Żochowska, z którym możesz 

skontaktowad się na adres: Inspektor Ochrony Danych Wólka Okrąglik 115, 08-330 Kosów Lacki lub nr 

telefonu: 516-540-147. 

III. Cel i podstawy przetwarzania. 
 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- nawiązania z Tobą współpracy na podstawie umowy zlecenia i realizowania obowiązków i 

uprawnieo z tym związanych, 

- wypełniania naszych obowiązków prawnych i uprawnieo jako strony umowy wynikających z 

przepisów prawa (m. in. dotyczących podatku dochodowego, podatku VAT, kodeksu cywilnego)  

Podstawa prawna przetwarzania: 

- na podstawie obowiązku ustawowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

- przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

- Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  

 

IV. Odbiorca danych. 
Twoje dane możemy udostępniad następującym kategoriom podmiotów: ZUS, US, innym organom 

administracji rządowej, podmiotowi informatycznemu, prawnikowi, inspektorowi ochrony danych 

osobowych, podmiotom z którymi współpracujemy, innym podmiotom prawnie upoważnionym. 

V. Przekazywanie danych do paostw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

VI. Okres przechowywania danych. 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym 

okresie przechowywania dokumentacji związanej z zawarciem umowy oraz dokumentacji księgowej 

ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami, a także w okresie, w którym przysługują stronom umowy 

roszczenia (okres przedawnienia roszczeo).  

VII. Twoje prawa. 
Przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, 
b)  prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 



c) prawo usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
f) prawo przenoszenia danych osobowych, 
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) 
h) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane osobowe są 

przetwarzane na podstawie Twojej zgody – nie dotyczy to jednak danych przetworzonych 
przed jej wycofaniem. 
 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  
Podanie przez ciebie danych jest: 

- wymogiem ustawowym wynikającym z w/w aktów, 

- nizbędne w celu realizacji umowy, 

- dobrowolne – na podstawie Twojej zgody. 

Jeżeli nie podasz danych nie będziemy mogli zawrzed i realizowad umowy oraz wypełniad związanych 

z nią obowiązków prawnych (w szczególności podatkowych), a także nawiązad kontaktu.  

 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

Zapoznałem się,  
Wólka Okrąglik,  ……………………………………………… 

(data, podpis) 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących numeru telefonu, adresu 

e-mail* w celu pozostawania przez Muzeum ze mną w kontakcie. Jednocześnie oświadczam, że 

przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am 

poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich 

poprawienia, a także o prawe wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie. 

Wólka Okrąglik,  ……………………………………………… 

(data, podpis) 

 

 

(*niepotrzebne skreślić) 


