
Załącznik nr 2  

do zarządzenia nr 5/2020 dyrektora PMM 

z dnia 03.07.2020 r. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby korzystającej 

z usługi przewodnickiej świadczonej przez Państwowe Muzeum na Majdanku 

 

Realizując obowiązek 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej jako: 

„RODO”) informujemy, że: 

1. Korzystanie z usługi przewodnickiej świadczonej przez Muzeum wiąże się z koniecznością 

przetwarzania przez Muzeum danych osobowych osoby korzystającej z tej usługi.  

2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych będzie Państwowe Muzeum na Majdanku z siedzibą w Lublinie (ul. Droga 

Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin) (dalej jako: „Muzeum”). 

3. Do pomocy przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz 

monitorowania ich przestrzegania Muzeum wyznaczyło inspektora ochrony danych. Kontakt z 

inspektorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: 

iod@majdanek.eu . 

4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kontakt z Muzeum możliwy jest za 

pośrednictwem: 

1) poczty elektronicznej, pisząc bezpośrednio do inspektora ochrony danych na adres: 

iod@majdanek.eu lub też 

2) poczty tradycyjnej, pisząc na adres: Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga 

Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin. 

5. Muzeum będzie przestrzegało zasady gromadzenia i przetwarzania wyłącznie takich danych o 

osobie korzystającej z usługi przewodnickiej świadczonej przez PMM, które okażą się 

niezbędne do realizacji celów, w których będą one przetwarzane.  

6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia 

epidemiologicznego na wypadek wykrycia zakażenia Sars-CoVv-2 u uczestnika grupy 

oprowadzanej po terenie Muzeum i przez przewodnika muzealnego. Działanie to Muzeum 

podejmuje w trosce o bezpieczeństwo zwiedzających oraz własnych pracowników.  

Przesłanką do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6, pkt 1, lit. d i e, 

„RODO” tj.  



- przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

-przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają upoważnieni pracownicy Muzeum. W 

uzasadnionych przypadkach Muzeum przekazuje lub może przekazać dane osobowe 

następującym odbiorcom danych: 

1) podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie odrębnych 

przepisów prawa, np. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania 

publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej (służby sanitarne). 

8. Przechowywanie Pani/Pana danych osobowych ma charakter doraźny. Będą one przechowywane 

przez Muzeum przez okres 14 dni od ich przekazania. Po tym okresie zostaną trwale usunięte ze 

wszystkich nośników. 

9. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

1) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych; 

2) prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także prawo 

żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne; 

3) prawo żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie 

okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO); 

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach 

przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO); 

10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich zbieranie jest rekomendowane z 

uwagi na zwiększone w okresie pandemii ryzyko zakażenia SArs_Cov-2 i w – przypadku 

stwierdzenia zakażenia – konieczność nawiązania szybkiego kontaktu z wszystkimi osobami, 

które mogły mieć styczność z zakażonym. 

 


