
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

 

Pozyskiwane są dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, e-mail. 

 

Osoba przekazująca dane wyraża zgodę na ich wpisanie do imiennego spisu gości oraz na otrzymywanie z 

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie informacji o organizowanych wystawach i wydarzeniach na 

podany adres lub e-mail. Brak zgody skutkować będzie zaprzestaniem wysyłania informacji. 

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie,                       

ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów. 

2. Inspektorem ochrony danych jest Piotr Piątak, z którym można kontaktować się e-mailowo: 

ppiatak@kancelariapiatak.pl 

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia imiennego spisu gości oraz 

informowania ich o organizowanych przez Administratora Danych wystawach i wydarzeniach.  

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a) 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). 

5. Dane osobowe podaję dobrowolnie, jednakże niezbędne do pozostawania wpisanym na imiennej liście gości 

oraz otrzymywania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Administratora Danych.  

6. Dane osobowe przetwarzane do czasu wycofania zgody przez osobę wpisaną do imiennej księgi gości. Czas 

przetwarzania danych osobowych wyznacza osoba wpisana do imiennej księgi gości jako podmiot danych 

osobowych zainteresowany w otrzymywaniu od Administratora Danych informacji o organizowanych przez 

niego wystawach i wydarzeniach.  

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. 

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. W 

tym celu należy skontaktować się z Muzeum lub Inspektorem ochrony danych.  

9. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane uprawnione są do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 
 


