
Wypełniając formularz zgłoszenia udziału w projekcie pn. „German-Polish Museum Dialogue” 
organizowanego przez NARODOWY INSTYTUT MUZEALNICTWA i OCHRONY ZBIORÓW oraz 
DEUTSCHER MUSEUMSBUND w wersji online w okresie grudzień 2020-wrzesień 2021, wyrażają 
Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z udziałem ww. projekcie 
oraz na udostępnienie tych danych na rzecz DEUTSCHER MUSEUMSBUND w celu związanym z 
projektem, w tym wymiany doświadczeń muzealników z różnych instytucji oraz umożliwenia 
nawiązania nowych relacji.  

Zgodę, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: 
office@museumsbund.de lub iod@nimoz.pl, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonali Państwo na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie. 

Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, jednak brak zgody uniemożliwia udział w projekcie. 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia PEiR (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 od dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony 
Zbiorów z siedzibą w Warszawie (02-910) przy ul. Goraszewskiej 7, (zwany dalej jako 
„Administrator”). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 
pisząc na adres email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Podane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu związanym z udziałem w 
projekcie pn. „German-Polish Museum Dialogue”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na 
podstawie Państwa zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające polegające na 
wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszenia udziału. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zgłoszenia i udziału w projekcie 
„German-Polish Museum Dialogue”, a w przypadku ich niepodania udział w ww. przedsięwzięciu 
nie będzie możliwy. 

5. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione DEUTSCHER MUSEUMSBUND oraz dostawcy 
platformy szkoleń online w celu realizacji misji projektu oraz mogą zostać ujawnione innym 
odbiorcom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz 
NIMOZ. Ponadto Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom publicznym 
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z 
żądaniem do Administratora powołując się na stosowną podstawę prawną. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.  

7. Przysługują Państwu następujące uprawnienia: 
a) prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem,  
b) prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz 

otrzymania ich kopii, 
c) prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  
d) prawo do żądania przeniesienia danych, 

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: iod@nimoz.pl 

Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść 
skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 
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By fulfill the application form for participation in the project  "German-Polish Museum Dialogue" 
organized by The National Institute for Museums and Public Collections and the German Museum 
Association  (DEUTSCHER MUSEUMSBUND) online in the period December 2020-September 2021, 
you consent to the processing of personal data for the purposes of participation in the above-mentioned 
project and to make this data available to DEUTSCHER MUSEUMSBUND for purposes related to the 
project, including the exchange of experiences of museum experts from various institutions and enabling 
the establishment of new relationships. 

You may withdraw your consent at any time by sending an e-mail to the following address: 
office@museumsbund.de  or iod@nimoz.pl , however, the withdrawal of consent does not affect the 
lawfulness of the processing you have made on the basis of consent before its withdrawal. 

Withdrawal of consent is tantamount to resignation from participation in the project. 

Expressing consent is freely given, but the lack of consent prevents participation in the project. 

According to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 
April 27, 2016 (hereinafter referred to as "GDPR"), we would like to inform you that: 

1. The Controller of your personal data is The National Institute for Museums (NIMOZ) and Public 
Collections with headquarters in Warsaw (02-910) at 7 Goraszewska Street, (hereinafter: 
„Controllerr”). 

2. We have appointed a Data Protection Officer (DPO). It is a person with whom you can contact in 
matters relating to the processing of personal data and the exercise of rights related to data processing, 
follows via e-mail: iod@nimoz.pl. 

3. We will process the personal data provided by you for the purpose related to the participation in the 
project entitled "German-Polish Museum Dialogue", pursuant to art. 6 sec. 1 lit. a GDPR, i.e. on the 
basis of your consent expressed through a clear confirmation action consisting in completing and 
sending the participation registration form. 

4. Providing personal data is freely given however, necessary to register and participate in the " 
German-Polish Museum Dialogue" project, and in the event of failure to do so, participation in the 
event will not be possible.    

5. Your personal data will be made available to DEUTSCHER MUSEUMSBUND in order to fulfill 
the project mission and the provider of the online training platform. As well as they may be disclosed 
to other recipients entrusted by the Controller with the processing of personal data on behalf of and 
for the benefit of NIMOZ. In addition, the Controller may disclose your personal data to public 
entities authorized to obtain data on the basis of applicable law only if they submit a request to the 
Controller referring to an appropriate legal basis. 

6. Personal data will be processed until the consent is withdrawn. 

7.   You have the following rights: 

a) the right to withdraw consent at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the 
processing which was carried out on the basis of your consent before its withdrawal, 

b) the right to request the Controller to access your personal data and receive a copy thereof, 

c) the right to rectify, delete or limit processing, 

d) the right to request data transfer, 

In order to exercise the above rights, please contact us at: iod@nimoz.pl 

If you believe that your personal data is being processed unlawfully, you may submit a complaint to the 
supervisory body (UODO, 2 Stawki Street, Warsaw). 
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