
Załącznik nr 1 
do Ankiety członka rodziny  
Powstańca Warszawskiego 
„Korzenie pamięci” 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie 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 (dalej: RODO) 

administrator przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych. 

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą przy  

ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa (dalej: administrator). 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się, pisząc na 

adres pocztowy administratora lub drogą elektroniczną, pisząc na adres poczty elektronicznej: 

iod@1944.pl. Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące 

przetwarzania danych, w tym realizacji przysługujących praw. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu organizacji projektu „Korzenie 

pamięci”, którego ideą jest upowszechnianie wiedzy oraz kultywowanie pamięci o Powstaniu 

Warszawskim oraz o uczestnikach Powstania, w szczególności w celu: 

(1) przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń na podstawie wyrażonej zgody, którą jest działanie 

polegające na wypełnieniu ankiety członka rodziny Powstańca Warszawskiego, wpisaniu 

wszystkich niezbędnych danych oraz wysłanie jej do Muzeum Powstania Warszawskiego (art. 

6 ust. 1 lit. a) RODO); 

(2) kontaktowym (w związku z kwestiami dotyczącymi ankiety), w tym prowadzenia 

korespondencji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest 

kontaktowanie się w celu ewentualnego doprecyzowania informacji zawartych w przesłanej 

ankiecie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

(3) kontaktowym oraz reprezentowania osoby niepełnoletniej przez jej przedstawiciela 

ustawowego, ze względu na uzasadniony interes administratora jakim jest konieczność 

kontaktu z przedstawicielem ustawowym osoby niepełnoletniej w związku z udziałem w 

projekcie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

(4) informowania o wydarzeniach organizowanych przez administratora oraz zapraszania na 

uroczystości na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO); 

(5) realizacji działań statutowych administratora w tym m.in. przygotowywania i organizacji 

wydarzeń mających na celu kultywowanie pamięci o Powstaniu Warszawskim, które to 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, 

jakim jest podejmowanie działań w ramach realizacji zadań statutowych, organizowanie 

uroczystości o charakterze państwowym i narodowym, dyplomatycznym, społecznym, 

naukowym, artystycznym i kulturalnym, które przyczyniają się do kształtowania wizerunku 

Polski, prowadzenie działalności związanej z integrowaniem środowisk kombatanckich i 

żołnierskich (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO); 

(6) obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, którym jest dokumentowanie i przechowywanie 
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informacji w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO); 

(7) archiwizacyjnym i rozliczalności na podstawie niezbędności w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na mocy obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c)1 RODO) oraz 

prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość wykazania 

przestrzegania obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  

4. Przewidywanymi odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są podmioty 

świadczące usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe. 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej wymienionych celów, nie dłużej jednak niż do dnia cofnięcia zgody. W przypadku danych 

osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, przechowywane one będą nie 

dłużej niż do dnia wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Jeżeli zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych lub podstawy do 

dochodzenia bądź obrony roszczeń, dane przechowywane będą do końca okresu dochodzenia albo 

obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów 

wynikającego z obowiązujących przepisów.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych 

osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie 

wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych. 

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu dokonania zgłoszenia. Podanie danych w celach 

informowania o wydarzeniach organizowanych przez administratora jest dobrowolne, ale 

niezbędne do otrzymywania w przyszłości informacji o organizowanych przez administratora 

wydarzeniach. 

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następowało zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  


