


KLAUZULA INFORMACJA 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż: 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie przy ul. Batorego 2, 

07-100 Węgrów, NIP: 824-15-84-283, reprezentowane przez Dyrektora. 

 

II. Inspektorem Ochrony Danych   

W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się na adres: Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych Liw, ul. Batorego 2, 07-100 Węgrów lub adres e-mail: iod@liw-zamek.pl. 

 

III. Cel i podstawy przetwarzania. 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:      

1. Źródłem danych obejmujących kategorie niezbędne do rozliczenia prawidłowego złożenia oferty na obsługę 

gastronomiczną podczas Otwarcia Parku Kulturowo – Historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich w 

Liwie. ( w szczególności: imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności 

gospodarczej, PESEL, NIP, REGON, e-mail) jest podmiot wykonujący zadania publiczne; 

2. Przekazanie tych danych jest uregulowane wzajemną umową bądź innymi ustaleniami między Muzeum 

Zbrojowni na Zamku w Liwie, a podmiotem wykonującym zadanie. Na mocy tej umowy lub ustaleń 

Muzeum odpowiada tylko za dane przekazane przez ten podmiot. Przekazanie dotyczy wyłącznie danych 

niezbędnych do prawidłowego przebiegu złożenia oferty gastronomicznej. 

3. Wykorzystania monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w 

określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Muzeum; 

4. Wykorzystanie wizerunku przez Administratora lub przez inne osoby na zlecenie Muzeum Zbrojowni na 

Zamku w Liwie, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalony ten wizerunek, oraz na 

zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnienie 
oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób w materiałach służących popularyzacji działań w 

zakresie marketingu poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: mediach elektronicznych, szczególnie na 

stronach internetowych, broszurach, ulotkach, gazetach. 

 

IV.       Dane mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. 

podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, usługi prawne bankowe, 

ubezpieczeniowe, podmiotom z którymi Muzeum współpracuje i innym podmiotom prawnie upoważnionymi. 

 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

VI. Twoje prawa. 

Osobom, których dane Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie przetwarza przysługują prawa: 

 Dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopi, 

 Sprostowania ( poprawiania) danych; 

 Usunięcia danych ( zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO) 

 Usunięcia danych ( zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO) 

 Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, 

 Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VII.        Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, jako Administrator Danych Osobowych deklaruje, iż nie przekazuje i 

nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich.  

VIII.      Ma/Mają Pani/ Pan /Państwo prawo wniesienia skarg do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

osobowych, gdy uzna/ją Pani/Pan/ Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych 

 

 

 

 

 

 


