Spełniając wymogi prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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 95/41/WE (RODO) informuję, że:

1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego z siedzibą pod adresem: Rynek 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
posiadające numer NIP 622-20-29-817 oraz Regon 001312635, zwane dalej
„Muzeum”.

2.

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie, za pomocą
poczty tradycyjnej na adres: Rynek 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub pocztą
elektroniczną na adres: sekretariat@mmow.pl.

3.

Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa podczas zgłaszania
woli otrzymywania informacji o różnych wydarzeniach związanych z działalnością
Muzeum (również poprzez newsletter) oraz podczas realizacji zadań wynikających
z zakresu działalności Muzeum.

4.

Muzeum przetwarza Państwa dane osobowe, co wynika z prawnie uzasadnionych
interesów Muzeum, do celów:
- umożliwienia Państwu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
- umożliwienia kontaktu poprzez kierowane do Muzeum zapytania i zgłoszenia
- kontaktowania się z Państwem, w tym w celach wynikających z dozwolonymi
działaniami informacyjnymi i marketingowymi
- archiwalnych oraz innych wynikających z przepisów prawa
oraz
- zapisywania danych w plikach cookie
- statystycznych

5.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenie przez Państwa uwagi
o zaprzestaniu dalszego przetwarzania.

6.

Państwa dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do przekazywania Państwu
informacji o aktualnych wydarzeniach w Muzeum oraz innych wynikających
z realizacji zadań Muzeum. Informacji tych nie udostępniamy żadnym innym
podmiotom.

7.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W przypadku stwierdzenia
naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych mogą Państwo wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych
osobowych będzie skutkować brakiem możliwości współpracy z Muzeum
lub ograniczeniem korzystania z naszej oferty.
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