KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WOLONTARIUSZA

na podstawie art. 14 ust 1-3 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), informuję że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Śląskie w Katowice (40-205), przy ul.
Dobrowolskiego 1 (dalej: „Muzeum Śląskie” lub „Muzeum”).

Kontakt z Inspektorem ochrony danych
- na piśmie na adres Muzeum Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dobrowolskiego 1;
- telefonicznie: (32) 7799881, (32)7799325;
- pod adresem e-mai: iod@muzeumslaskie.pl

Źródło danych
Państwa dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa rodziców/opiekunów prawnych, a ich
przekazanie nastąpiło w związku z zawartym Porozumieniem wolontariackim

Kategorie odnośnych danych, zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Muzeum Śląskie przetwarza dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
informacje o wykształceniu, datę urodzenia, nr pesel, numer telefonu i adres email. – w celu zawarcia
Porozumienia wolontariackiego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Wolontariusza ,
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji zadań związanych z wykonywanym Porozumieniem
wolontariackim;
2. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celu publicznego,
zgodnie z celami i zadaniami Muzeum wynikającymi z ustawy o muzeach z dnia 21 listopada
1996 r., ze zm., w szczególności art. 1 i art.2 ww. art. 42 – 50 ustawy, ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ze zm. oraz ze statutu
Muzeum Śląskiego w Katowicach;
3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Muzeum polegających na ustaleniu lub dochodzeniu
ewentualnych roszczeń przysługujących Muzeum Śląskiemu w Katowicach, bądź obrony przez
Muzeum przed roszczeniami osób trzecich;
Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie
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podlegają profilowaniu.
Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Muzeum usługi
informatyczne, prawne, audytorskie, a także uprawnionym organom publicznym np. Policji,
Prokuraturze.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będę przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 lat, chyba że stanowią dowód w
postępowaniu prowadzonym przez organy i podmioty państwowe, wówczas będą przechowywane do
czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania na podstawie odrębnych przepisów. Termin
6-letni liczy się począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym Porozumienie
wolontariackie wygasło. Po upływie wskazanych okresów dane są usuwane.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych
osobowych
1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne oraz jest warunkiem koniecznym
zawarcia Porozumienia wolontariackiego.
2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia Porozumienia
wolontariackiego, uniemożliwi jego zawarcie.
Uprawnienia i skarga do organu nadzoru
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania,
usunięcia, przenoszenia (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
oraz ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres Muzeum Śląskiego
w Katowicach lub za pośrednictwem e-mail: iod@muzeumslaskie.pl.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają
Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie.
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