
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z 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), informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sił Powietrznych  

w Dęblinie z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin. W sprawach z 

zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@muzeumsp.pl 

2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia Pani/Panu 

możliwości uczestnictwa w organizowanym wydarzeniu modelarskim, w tym 

opublikowania podanego imienia i nazwiska oraz miejscowości na dyplomie oraz w 

zbiorczych wynikach konkursu przeprowadzonego w ramach organizowanego 

wydarzenia modelarskiego na stronie internetowej Muzeum i profilu na Facebooku. 

Zdjęcia z wydarzenia modelarskiego przedstawiające Państwa osobę mogą zostać 

opublikowane w Biuletynie Muzeum Sił Powietrznych „Pod Dobrymi Skrzydłami”, oraz 

na stronie internetowej i profilu na Facebooku w celu promowania wydarzenia. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

3)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili rozstrzygnięcia konkursu 

przeprowadzonego w ramach danego wydarzenia modelarskiego a zbiorcze wyniki 

konkursu oraz zdjęcia do czasu ich usunięcia lub cofnięcia zgody.  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie 

Administratora oraz osoby mające dostęp do wyników i zdjęć. 

5)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

6)  W wypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez 

Panią/Pana zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7)  Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
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