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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WOLONTARIUSZY 

MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU  – art. 13 RODO 

 
 

Zgodnie z art. 13 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. Urz. UE L 119/1, 

informujemy, iż: 

1. Dane Administratora: 

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (zwane dalej Muzeum), ul. Mariacka 

25/26, 80 -833 Gdańsk. Kontakt w sprawach ochrony danych możliwy jest pod adresem email: iod@archeologia.pl 

lub telefonicznie 58 322 21 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.  

2. Cel przetwarzania: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji umowy 

wolontariatu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz na podstawie przepisów prawa krajowego, przede 

wszystkim ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . 

Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie 

zgody udzielonej w celach określanych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgodny.  

3. Okres przechowywania: 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, 

zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i sporządzanej na ich podstawie 

Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Muzeum – tj. 10 lat. 

4. Odbiorcy danych: 

Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych będą jedynie podmioty upoważnione na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Muzeum na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych.  

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

5. Uprawnienia: 

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa. 

6. Zgoda: 

a) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do właściwej realizacji umowy wolontariatu jest 

obowiązkowe, a odmowa podania danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez 

Administratora, 

b) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia tej zgody 

w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Profilowanie: 

Pani/Pana  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

oraz nie będą profilowane. 


