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WNIOSEK 

osoby, której dane dotyczą, 

o uzyskanie informacji, o których mowa w art. 15–21                                                  

RODO 
 

 

DANE WNIOSKODAWCY1 

Imię:  

Nazwisko:  

Inny identyfikator:  

FORMA KOMUNIKACJI2 

Adres korespondencyjny:  

Adres e-mail:  

Kontakt telefoniczny:  

 

Zgodnie z rozporządzeniem 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 (dalej: RODO) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od 

Administratora: 

1. Dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 15 RODO;  

2. Sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 16 RODO; 

3. Usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 17 RODO; 

4. Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 18 

RODO; 

5. Przenoszenia swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 20 RODO; 

6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie  

z postanowieniami art. 21 RODO. 

 

 

 

                                                 
1 Należy podać taki zakres danych, aby Administrator mógł zidentyfikować daną osobę w zbiorze danych, podanie 

błędnych danych lub danych niewystarczających do identyfikacji w zbiorze może wiązać się z koniecznością 

uzupełniania wniosku. 
2 Należy podać przynajmniej jedną z wymienionych form komunikacji, aby umożliwić Administratorowi 

spełnienie żądania, w przypadku braku wskazania danych do kontaktu Administrator pozostawi wniosek bez 

rozpatrzenia. 
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WSKAZANIE ZAKRESU ŻĄDANIA WRAZ Z PODANIEM UZASADNIENIA3 
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3 Wnioskodawca wskazuje zakres żądania, przy czym rekomenduje się podanie konkretnego artykułu lub 

artykułów RODO (15,16,17,18,20,21) dzięki czemu Administrator będzie mógł bardziej precyzyjnie odczytać 

zakres żądania. Należy podać uzasadnienie żądania, jeżeli takowe jest wymagane. 



Polityka Ochrony Danych Osobowych 

Muzeum Stanisława Staszica w Pile                                                                                                                                              

WYSTĄPIENIE W RAMACH RODO 

 

3 

 

Na podstawie art. 13 RODO, uprzejmie informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach rozpatrzenia złożonego wniosku 

jest Muzeum Stanisława Staszica, 64-920 Piła, ul. Browarna 18. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się pod 

adresem e-mail: iod@muzeumstaszica.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze art. 6 ust. 1 c RODO. 

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty 

współpracujące w zakresie niezbędnym do weryfikacji wniosku z którymi Administrator zawarł stosowne 

umowy powierzenia. 

5. Państwa dane osobowe zgromadzone w procesie obsługi wniosku będą przechowywane do czasu 

zakończenia procesu udzielania odpowiedzi a po tym okresie przez kolejne 3 lata w celu zabezpieczenia 

roszczeń po stronie Administratora.  

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji 

międzynarodowej. 

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane 

procesowi profilowania. 

8. Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 15 RODO;  

b. sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 16 RODO; 

c. usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 17 RODO; 

d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 18 RODO; 

e. przenoszenia swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 20 RODO; 

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 

21 RODO; 

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z postanowieniami art. 77 RODO. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie składanego wniosku jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do jego prawidłowego rozpatrzenia. 

 

 

 

Piła, dnia: 

 

………………………………………… 

Podpis Wnioskodawcy: 

 

…………………………………………………. 

 

 


