Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem obowiązywania RODO z dniem 25 maja 2018 r. pragniemy Państwa
poinformować o tym, jakiej ochronie podlegają Państwa dane osobowe w Narodowym Muzeum
Techniki w Warszawie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie
z siedzibą w Warszawie, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.
Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie:
1) przetwarza dobrowolnie przekazane dane osób kontaktujących się z Muzeum za
pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, a podstawą przetwarzania
przekazanych tak danych jest uzasadniony interes administratora w celu prowadzenia
komunikacji z zainteresowanymi osobami oraz analiza tej komunikacji. Dane te Muzeum
przetwarza jedynie przez okres niezbędny do komunikacji, analizy tej komunikacji oraz przez
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2) korzysta na tej stronie z cookies i uzyskuje do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu
zapewnienia prawidłowego działania strony. Każda osoba odwiedzająca stronę Muzeum,
która nie zgadza się na korzystanie z cookies, może zmienić ustawienia w swojej przeglądarce.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
b) podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi badania jakości obsługi, dochodzenia
należności, usługi prawne, analityczne;
c) operatorzy pocztowi i kurierzy;
d) organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania
oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Ponadto Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla
przetwarzania danych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).
W zakresie ochrony danych osobowych w każdym czasie możecie Państwo skontaktować się z
Muzeum pod adresem e-mail: kontakt@nmt.waw.pl.

