
Zgoda na wizytę na wystawie 
„Kto napisze historię łez. Artystki o prawach kobiet” lub w wydarzeniu towarzyszącym 

wystawie1 
 

Miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,  
Muzeum nad Wisłą ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22 
 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………. świadoma/y tematyki wystawy 
oraz treści prezentowanych na wystawie jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny wyrażam 
zgodę na zwiedzanie wystawy/udział w wydarzeniu towarzyszącym wystawie mojej 
córki/wychowanki/mojego syna/wychowanka 
…………………………………………………………………………………………  

legitymującej/legitymującego się …………………………………………..2 

Ponadto oświadczam, że  

• Jestem świadoma/świadomy treści przedstawianych na wystawie. 
• Po zapoznaniu się z zamieszoną poniżej klauzulą informacyjną wyrażam zgodę na 

przetwarzanie naszych danych podanych w ramach niniejszej zgody. 

 

_______________________ 

podpis, data 

 
 
Klauzula informacyjna 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 

Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod 
nr RIK 58/2005 zwane dalej („Muzeum”). Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 
a) listownie: na adres siedziby Muzeum 
b) e-mail: iod@artmuseum.pl 

2. Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO3 Dyrektor Muzeum wyznaczył inspektora ochrony danych. e-miał Osoby, których dane 
dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem 
ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO pod adresem e-mail: 
iod@artmuseum.pl. 

3. Muzeum będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu weryfikacji zgody przedstawiciela ustawowego/opiekuna 
prawnego na udział małoletniego w wystawie „Kto napisze historię łez?” lub w wydarzeniu towarzyszącym wystawie 
oraz archiwizacji tej zgody celem ochrony przed ewentualnymi roszczeniami przysługującymi względem Muzeum. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie następujących przepisów: 
● art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody 
● art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Muzeum, obejmującego w szczególności: 

(i) dochodzenie ewentualnych roszczeń i obrony praw Muzeum 

                                                             
1 W przypadku samodzielnego drukowania formularza prosimy o jego dwustronne drukowanie, tak, aby formularz zawierał pełną klauzulę 
informacyjną 
2 Prosimy o podanie oznaczenia i nr dokumentu, np. legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport  
3 RODO – rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)   



5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy Muzeum weryfikujący fakt udzielenia zgody. Potencjalne 
kategorie odbiorców to organy nadzorcze (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent m. st. Warszawy) i 
organy ochrony prawnej (sądy, prokuratury). 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez do 3 miesięcy od daty zakończenia wystawy, a w przypadku 
zgłoszenia w tym okresie roszczeń względem Muzeum do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia o tych roszczenia przez 
właściwy organ lub do czasu ich przedawnienia. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się 

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,  
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
e) prawo do przenoszenia swoich danych, 
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
g) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, 
przed jej cofnięciem. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu umożliwienia małoletniemu udziału w Wystawie 
lub wydarzeniu towarzyszącym. 

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  
w formie profilowania. I nie będą przekazywane do Państw trzecich.  

10. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Państwa danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane 
są w pkt 2 powyżej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa 
szczególną sytuacją. 

 
 


