INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEWODNIKÓW
1. Administratorem danych osobowych przewodników jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w
Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z
administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: muzeum@muzeumwilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
2. Muzeum wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją testów
kompetencyjnych dla przewodników w Muzeum, rozliczaniem opłat za przeprowadzenie
testów, prowadzeniem i publikacją ewidencji uprawnionych przewodników na stronie
internetowej Muzeum, wydawaniem zaświadczeń i opinii, a także dochodzeniem
ewentualnych roszczeń.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) realizacja umowy dotyczącej uczestnictwa w egzaminie kompetencyjnym w odniesieniu
do art. 6 ust. 1 lit. b 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 – zwanego dalej
RODO);
b) wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO określonych
przepisami o rachunkowości;
c) prawnie uzasadniony interes Muzeum, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
związany z organizacją i przeprowadzaniem testów kompetencyjnych dla przewodników,
wydawaniem zaświadczeń i opinii, prowadzeniem ewidencji przewodników oraz
dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
5. Dane kontaktowe przewodników w zakresie: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail,
numer telefonu kontaktowego, język obcy oraz numer legitymacji przewodnickiej zostanie
opublikowany na stronie internetowej Muzeum po zaliczeniu testu kompetencyjnego.
6. Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Muzeum, w tym podmiotom obsługującym systemy informatyczne, przy czym takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum wyłącznie zgodnie z jego
poleceniami.
7. Dane osobowe przewodników będą publikowane na stronie internetowej Muzeum przez czas
posiadania uprawnień do pełnienia funkcji przewodnika w Muzeum lub do czasu cofnięcia
zgody na ich publikację.
8. Dane osobowe przewodników będą przetwarzane przez czas określony przepisami
podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi rachunkowości, jak również przez czas
wynikający z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń.
9. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych, żądania
ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do
wniesienia sprzeciwu w oparciu o prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w pkt 4b.
10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z
inspektorem ochrony danych - dane kontaktowe wskazane powyżej w pkt 1 i 2.
11. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
12. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w testach
kompetencyjnych dla przewodników oraz do opublikowania danych przewodnika na stronie
internetowej Muzeum.

