
INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REZERWUJĄCYCH USŁUGI 
EDUKACYJNE I KULTURALNE MUZEUM 

I. Informacje o Administratorze  

Administratorem Pana/Pani danych osobowych wskazanych w formularzu rezerwacji przetwarzanych 
w związku rezerwacją oraz wykonaniem usług edukacyjnych i kulturalnych (lekcje, warsztaty, urodziny 
itp.)  jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku z siedzibą: 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9/13, 
wpisane do Rejestru Narodowych Instytucji Kultury pod nr RNIK 14/92, REGON 000 635 075. 

Zapewniamy możliwość skontaktowania się w sprawach dotyczących realizacji praw do danych 
osobowych z Inspektorem Ochrony Danych. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 
adres do korespondencji: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk,      
z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych, mail: ochrona.danych@nmm.pl  
 

II. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pana/Pani dane 

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach: 
1. realizacja procesu rezerwacji oraz zawarcie i wykonanie umowy na usługi edukacyjne i kulturalne- 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ; 
2. wykonanie obowiązku prawnego - art. 6 ust 1 lit. c) RODO – np. obowiązki wynikające z prawa 

podatkowego, rachunkowości,  
3. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
4. na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – ta podstawa znajdzie zastosowanie 

tylko jeśli w związku z zawarciem umowy udzielono w umowie lub odrębnym dokumentem zgody 
na dodatkowe czynności. 

Przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu 
Z uwagi na uzasadniony interes możemy przetwarzać dane osobowe w celach: 
1. archiwalnych i sprawozdawczych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 

związanego z zapewnieniem niezakłóconego prowadzenia działalności jak również zabezpieczenia 
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO); 

2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją 
naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

3. zapewnienie kontroli dostępu oraz bezpieczeństwa na terenie Muzeum. 
 

III. Informacja w zakresie obowiązku podania danych i skutkach braku podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, brak ich podania będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia i 
realizacji umowy na usługi edukacyjne i kulturalne. Podanie danych jest zatem  niezbędne do 
przeprowadzenia procedury rezerwacji, kontaktowania się w sprawach związanych z rezerwacją oraz 
zawarciem i wykonaniem umowy na rezerwowane usługi. 

Brak podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa skutkował będzie brakiem 
możliwości przeprowadzenie procesu rezerwacji oraz zawarcia i realizacji umowy na rezerwowane 
usługi. 

IV. Kto może być odbiorcą danych osobowych  
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Pana/Pani Dane osobowe mogą być udostępniane następujący podmiotom:  
1. podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe, zapewniające oprogramowanie,  
2. podmioty świadczące usługi prawne, audytorskie, 
3. podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty, którym przekazanie danych jest 

konieczne dla realizacji umowy, konieczne dla wykonania obowiązku prawnego,  
4. organom państwa, samorządu oraz innym instytucjom publicznym.  

 
V. Okres przechowywania danych osobowych 

Okres przechowywania danych osobowych przez Administratora zależy od podstawy prawnej 
przetwarzania i celu przetwarzania.  
1. w przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania 

umowy, dane będą przetwarzane do momentu zakończenia jej obowiązywania oraz przez okres 
przedawnienia roszczeń związanych z umową, 

2. gdy podstawą przetwarzania stanowią przepisy prawa – okres ich przetwarzania określa prawo, 
3. w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane 

przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego 
sprzeciwu względem przetwarzania danych,  

4. w przypadku udzielonej zgody dane będą przechowywane przez okres realizacji celu 
wynikającego z udzielonej zgody lub do jej cofnięcia. 
 

VI. Organ nadzoru w zakresie danych osobowych 

Informujemy, iż organem nadzoru w zakresie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
VII. Prawa osób, których dane dotyczą 

Osobom, których dane dotyczą, przysługują – na warunkach określonych przepisami prawa - 
następujące prawa: 
1. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i sprostowania 
2. do usunięcia  
3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych  
4. przenoszenia danych osobowych 
5. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

uzasadnionego interesu 
6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
VIII. Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw 

Wniosek dotyczący realizacji praw do danych osobowych, można złożyć: 
1. w formie korespondencji na adres: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, ul. Ołowianka 9/13, 

80-751 Gdańsk  
2. drogą e-mailową, na adres: ochrona.danych@nmm.pl  
3. w siedzibie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, ul. Ołowianka 9/13, 80-751 Gdańsk. 
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