
Szanowni Państwo 

Informujemy, że od 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie 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) 

zwane „Rodo”. 

W związku z powyższym, informujemy Państwa o zasadach przetwarzania przez 

Administratora Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu prawach 

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami związanymi z organizacją konkursu pn.: 

Moja Przygoda w Muzeum (eliminacje wstępne) 

  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Wsi Mazowieckiej 

w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, wpisana do Rejestru Instytucji 

Kultury pod numerem 20/99. Z Administratorem można się kontaktować pocztą 

elektroniczną na adres: dpo@mwmskansen.pl, lub tel. 24 275 28 85. 

2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest organizacja konkursu pn.: Moja 

Przygoda w Muzeum (eliminacje wstępne) oraz w celu prowadzenia działań 

promujących konkurs. Państwa dane przetwarzane będą zgodnie z regulaminem 

konkursu udostępnionym na stronie www.mwmskansen.pl oraz na podstawie 

podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku. Dane osobowe (imię i nazwisko) zostaną udostępnione na stronie 

internetowej Administratora, w mediach, prasie lokalnej oraz wydawnictwach 

promujących Administratora. Dane laureatów oraz osób, które zakwalifikowały się na 

wystawę zostaną przekazane do Muzeum Okręgowego w Toruniu. Dane osobowe 

Administrator może przekazać podmiotom i partnerom, z którymi zawarł umowę na 

usługi techniczne np.: obsługa systemów informatycznych i serwisów internetowych, 

z dostawcami usług pocztowych i kurierskich oraz realizacji uzasadnionego interesu 

Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. 

Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

1. Administrator danych informuje, że przysługuje Państwu prawo do żądania w każdej 

chwili dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia celów przetwarzania, do których zostały podane, a także prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

2. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją konkursu pn.: Moja 

Przygoda w Muzeum (eliminacje wstępne), będą przetwarzane do końca 2018 r. 

 

mailto:dpo@mwmskansen.pl

