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Klauzula informacyjna

(art. 13 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), dalej „RODO” lub „rozporządzenie”.)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Państwowe 

Muzeum na Majdanku, Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin, kontakt e-mailowy: 
sekretariat@majdanek.eu lub telefoniczny: 81 710 28 21.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mailowym: 
iod@majdanek.eu

3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie udzielonej zgody w celu 
powstania publikacji „Przeszłość w muzeach – muzea w przyszłości. O współczesnych nurtach 
i tendencjach rozwoju muzealnictwa historycznego w Polsce”.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: organy władzy publicznej oraz podmioty wyko-
nujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie 
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu okreś-

lonego w pkt 3, a po tym okresie przez okres niezbędny do archiwizacji Pani/Pana dokumentacji, 
zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym u Administratora.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów RODO (ogólne rozpo-
rządzenie o ochronie danych), do:

 – dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
 – żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 RODO,
 – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 RODO,
 – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO,
 – żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, konieczne jednakże do realizacji 

celu określonego w punkcie 3.
10. Nie przewiduje się zautomatyzowanego przetwarzania zebranych danych osobowych autorów 

artykułów w celu profilowania.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnię-
ciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

Oświadczenie

Z chwilą udostępnienia artykułu udzielam Państwowemu Muzeum na Majdanku niewyłącznej, 
nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania z tekstu na następujących polach 
eksploatacji:
a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie artykułu w całości lub w części, jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie artykułu dowolną techniką, 
w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, 
Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;

b) tłumaczenie, autoryzowane zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian 
w artykule;

c) rozpowszechnianie artykułu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
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