
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU 

DLA OSOBY WYSTĘPUJĄCEJ 

O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

 
Zgodnie z art. 13 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 

95/46/WE (RODO), informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Górnictwa Węglowego w   

Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. 

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO, w związku z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji 

publicznej (art. 10, art. 14), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze, wynikającego z wyżej wymienionej ustawy (realizacji zadań dotyczących 

dostępu do informacji publicznej). 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne 

do realizacji wyżej wymienionego celu.  

4. Pani/Pana dane osobowe - po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane - będą 

przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

prawa i wewnętrznych regulacji dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących 

w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

5. Kontakt do inspektorem ochrony danych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: 

iod@muzeumgornictwa.pl.  

6. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo żądania 

dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia 

przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa; podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, na 

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

9. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania. 
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