
Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia PEiR (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 od dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony 

Zbiorów z siedzibą w Warszawie (02-910) przy ul. Goraszewskiej 7, (zwany dalej jako 

„Administrator” lub „NIMOZ”). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

pisząc na adres email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Podane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu związanym z obsługą przez 
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów wsparcia dla projektów realizowanych w 
ramach Programu rządowego Kultura cyfrowa, w szczególności weryfikacji i archiwizacji 
zdigitalizowanego materiału przekazanego do NIMOZ oraz w celu zapewnienia efektywnej 
współpracy pomiędzy Administratorem a osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony beneficjenta, 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
realizowanego przez administratora. 
 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do skorzystania ze wsparcia 

NIMOZ, a w przypadku ich niepodania udział w ww. przedsięwzięciach nie będzie możliwy. 

5. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym odbiorcom, którym Administrator 

powierzył przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz NIMOZ. Ponadto Administrator 

może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania 

danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Administratora 

powołując się na stosowną podstawę prawną. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.  

7. Przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

a) prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz 

otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

c) prawo do żądania przeniesienia danych, 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.  

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: iod@nimoz.pl 

Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo 
wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 
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