
Zgoda rezerwacja/zakup biletów:

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celu  dokonania
rezerwacji/zakupu biletów online  na  wydarzenia  organizowane  przez  Muzeum  Powstań
Śląskich w Świętochłowicach

1. Klauzula informacyjna 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  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 (RODO), Muzeum informuje, że:

Administratorem  Pana/Pani  Danych  Osobowych  jest  Muzeum  Powstań  Śląskich  w

Świętochłowicach  z  siedzibą  w  Świętochłowicach  przy  ulicy  Polaka  1,  zwany  dalej

Administratorem.

Muzeum  wyznaczyło  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych,  z  którym  można

skontaktować się za pomocą poczty email: iod@mpsl.pl lub pisemnie na wskazany powyżej

adres siedziby.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rezerwacji biletów online.

Podane  dane  osobowe  przetwarzane  będą  wyłącznie  w celu  realizacji  zakupu  biletów

tj. w  celu  wykonania  umowy  (podstawa  prawna:  art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO),  w celu

określonym w treści zgody.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pana/i dane mogą być

udostępniane  podmiotom  upoważnionym  na  mocy  przepisów  prawa  oraz  podmiotom,

którym  przekazanie  danych  jest  uzasadnione  dla  wykonania  określonej  czynności  lub

realizacji określonej usługi, np. operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi

prawne, usługi IT.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo  do cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na zgodność  z prawem
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przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem;  prawo

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

Pana/i dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej

celów przetwarzania, w zakresie rezerwacji biletów do czasu wykonania umowy, po tym

czasie  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym  przez  przepisy  prawa  lub  dla

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu, Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.

Celem realizacji praw należy zwrócić się osobiście do Administratora lub za pomocą poczty

na podany powyżej adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres: iod@mpsl.pl


