
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE W DEPOZYT  
Muzeum Śląskiego w Katowicach 

 

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 (dalej jako 
„RODO”), 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 osobowych 
- 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, a ich przekazanie nastąpiło w celu 
przyjęcia w depozyt zabytków archeologicznych przez Muzeum Śląskie w Katowicach. 
Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) 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 (dalej jako RODO) w celu realizacji interesu publicznego 
wykonywanego przez Muzeum polegającego na gromadzeniu zabytków w statutowo określonym 
zakresie zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 902), w 
szczególności art. 1 i art. 2 ww. ustawy oraz ze statutu Muzeum Śląskiego w Katowicach; 
Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie 
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 od momentu ich przekazania do dnia przejścia 
własności zabytku archeologicznego na Muzeum Śląskie w Katowicach, następnie do chwili upływu 
okresu przedawnienia roszczeń oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz w sposób zgodny z 
Instrukcją kancelaryjną Muzeum. 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych 

osobowych 

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne oraz jest warunkiem koniecznym 
przyjęcia w depozyt zabytków archeologicznych przez Muzeum. 

2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem przyjęcia w depozyt, 
uniemożliwi jego przekazanie. 

 
Uprawnienia i skarga do organu nadzoru 
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia 
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. 

 
 
……………………………………… 

(data, podpis) 
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