
 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 i 22 maja 2021 r. w „Noc Muzeów – Muzeum w przestrzeni Markowej” w ramach obchodów 5. rocznicy utworzenia Muzeum 

Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej „Muzeum Ulmów – Muzeum Polaków Ratujących Żydów – Muzeum w przestrzeni 

Markowej” 21 i 22 maja 2021 r., w trakcie wydarzenia wykonywana będzie dokumentacja fotograficzna oraz nagrania w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny 

światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych 
przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów  w Markowej z siedzibą:   Markowa 1487, 37 120 Markowa  
 
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem 
Państwa danych osobowych. 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą:   Markowa 
1487, 37-120 Markowa reprezentowane przez Dyrektora. 
2. Można skontaktować się z Administratorem lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, zwanego dalej „IOD”, wysyłając wiadomość e-mail 
na adres: iodo@muzeumulmow.pl. 
3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji regulaminowych zadań realizowanych przez Muzeum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i nie będą 
udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami. 
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 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 przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (PUODO). 
7. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą portale społecznościowe, strona internetowa muzeum, prasa, telewizja. 
 

 



 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 i 22 maja 2021 r. w „Noc Muzeów – Muzeum w przestrzeni Markowej” w ramach obchodów 5. rocznicy utworzenia Muzeum 

Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej „Muzeum Ulmów – Muzeum Polaków Ratujących Żydów – Muzeum w przestrzeni 

Markowej” 21 i 22 maja 2021 r., w trakcie wydarzenia wykonywana będzie dokumentacja fotograficzna oraz nagrania w Skansen Zagroda Muzeum Wsi Markowa. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych 
przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów  w Markowej z siedzibą:   Markowa 1487, 37 120 Markowa  
 
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem 
Państwa danych osobowych. 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą:   Markowa 
1487, 37-120 Markowa reprezentowane przez Dyrektora. 
2. Można skontaktować się z Administratorem lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, zwanego dalej „IOD”, wysyłając wiadomość e-mail 
na adres: iodo@muzeumulmow.pl. 
3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji regulaminowych zadań realizowanych przez Muzeum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i nie będą 
udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami. 
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 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 przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (PUODO). 
7. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą portale społecznościowe, strona internetowa muzeum, prasa, telewizja. 

 


