
OBOWIĄZEK INFORMACYNY 
zgodnie z Art. 13 RODO 

 
Administratorem danych jest MUZEUM ARMII KRAJOWEJ im. gen. Emila Fieldorfa 
"Nila" (MUZEUM AK) ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków 
Można się z nami kontaktować listownie oraz przez pocztę elektroniczną na adres: biuro@muzeum-ak.pl,  
Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem email: iod@muzeum-ak.pl  
Cele i podstawy przetwarzania Państwa/ dziecka/ podopiecznego danych zgodnie z prawem 
wynikającym z ogólnego rozporządzenia RODO na podstawie zgody  

 (art. 6 ust. 1 lit. a) - audioprzewodnik, wydarzenia; 
 (art. 6 ust. 1 lit. f) - monitoring;  
 zgodnie ze statutem działalności oraz innymi obowiązkami prawnymi zgodnie z (art. 6 ust. 1 lit. c). 

Odbiorcy danych osobowych Państwa /dziecka/ podopiecznego dane osobowe nie będą przekazywane 
innym podmiotom. 
Okres przechowywania danych Państwa /dziecka/ podopiecznego dane osobowe w zakresie : 
a) nagrania z monitoringu na terenie Muzeum AK przez okres do 30 dni, po tym okresie zostaną trwale 
usunięte; 
b) danych związanych z realizacją działań statutowych w tym promocyjnych, między innymi zdjęć, 
przez okres wyznaczony przez wewnętrzne przepisy prawa obowiązujące w Muzeum AK, po tym okresie 
zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze. 
Prawa osób, których dane dotyczą.  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich 
danych oraz danych Państwa dziecka/ podopiecznego, do otrzymania ich kopii; do sprostowania 
(poprawiania) tych danych ; do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; do ograniczenia przetwarzania danych; do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; oraz prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na 
adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie http://www.muzeum-ak.pl  
w zakładce OCHRONA DANYCH 

 
OŚWIADCZENIE 

 Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym zasad przetwarzania danych osobowych 
przez Administratora 

 Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie zdjęć mojego dziecka/podopiecznego uczestniczącego 
w warsztatach i wydarzeniach w dokumentacji zdjęciowej i filmowej realizacji projektu Muzeum AK oraz 
na stronie internetowej: www.muzeum-ak.pl. 
 

Odwołanie zgody jest możliwe w każdym momencie i powinno być kierowane w formie pisemnej na adres 
rezerwacja@muzeum-ak.pl 
 
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na publikowanie zdjęć swojego dziecka/podopiecznego prosimy  
o pisemne powiadomienie organizatora zajęć na adres email: rezerwacja@muzeum-ak.pl 

 
 
Data: 

 
 
Czytelny podpis rodziców/opiekunów 
  

…………………………… …………………………………………… 
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