
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKÓW CYFROWYCH 
MUZEALIÓW/ARCHIWALIÓW ZE ZBIORÓW MUZEUM 

ETNOGRAFICZNEGO IM. SEWERYNA UDZIELI W KRAKOWIE 

 

 
Imię i nazwisko 

 

 
Nazwa instytucji 

 

Adres NIP/REGON  

 
Kontakt (adres e-mail, nr telefonu) 

 

 Cel udostępnienia – niekomercyjny (związany z działalnością nie 

nastawioną na osiąganie przychodu) 

 

Cel udostępnienia – komercyjny 
 

(związany z działalnością nastawioną na osiągnięcie przychodu) 

 
*właściwe podkreślić 

Informacja szczegółowa dot. celu 

udostępnienia (autor, tytuł 

publikacji/ tytuł pracy naukowej, 

rodzaj produktu, adres strony www, 

itp.) 

 

Zamawiane wizerunki muzealiów/archiwaliów: 

Lp. Nr. inwentarza: Autor (jeśli znany): Nazwa obiektu: 

1.    

2.    

3.    

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną RODO i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie w celu rozpoznania i realizacji wniosku. 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem udostępniania zbiorów i informacji o zbiorach Muzeum 
Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie do celów innych niż zwiedzanie. 
Zobowiązuję się do podania w stosownym miejscu następujących informacji identyfikacyjnych: nazwa/tytuł 
obiektu, którego wizerunek został mi udostępniony, autor, numer inwentarza oraz informacji o właścicielu obiektu: 
ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im Seweryna Udzieli w Krakowie. 

 

Data i podpis wnioskującego……………………………………………………………………. 



Klauzula informacyjna dotycząca ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Rozporządzenie Ogólne o 

Ochronie Danych Osobowych dalej zwane RODO, informujemy: 

2. Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest:  

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie ul. Krakowska 46, 31-066 
Kraków 

NIP: 9441503752, REGON: 000277492, 

zwane dalej Administratorem. 

3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych, poprzez adres email: iodo@etnomuzeum.eu lub pisemnie na adres 

głównej siedziby Muzeum, wskazany w pkt. 1. 

4. Administrator przetwarza dane Wnioskodawcy w celach: 

a. realizacja wniosku przez Administratora (art. 6 ust 1 lit. b) RODO) 

b. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku 

z wykonywaniem umowy (art. 6 ust 1 lit. c) RODO 

c. archiwalnych, statystycznych, sprawozdawczych 

d. dochodzenia należności. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. b) i 

c) RODO) 

b. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do załatwienia wniosku. 

7. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane i przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach 

prawa. 

8. Dane osobowe Wnioskodawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

ani poddawane profilowaniu. 

mailto:iodo@etnomuzeum.eu


9. Administrator informuje, że Wnioskodawcy przysługują następujące prawa  

a. dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO); 

b. sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO); 

c. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia 

zapomnianym - w art. 17  RODO); 

d. ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub 

nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku - art. 18 RODO); 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych   w przypadkach 

wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych 

w niniejszym dokumencie Wnioskodawca w dowolnym momencie może wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania 

danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W takiej sytuacji, po 

rozpatrzeniu sprzeciwu Wnioskodawcy, Administrator nie będzie już mógł 

przetwarzać danych osobowych Wnioskodawcy objętych sprzeciwem, chyba że 

wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania. 

f. przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż 

Wnioskodawca ma prawo żądać, by jego dane zostały przesłane bezpośrednio 

innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie możliwe. 

g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. 

a RODO). 

h. wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile Wnioskodawca uzna, że 

przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem RODO. Organem właściwym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


