
Obowiązek informacyjny 
Dotyczy: debaty na temat planowanej adaptacji willi Kossakówka  na cele kulturalne wraz z rewitalizacją otoczenia 

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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, zwanym dalej „RODO”, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK  
z siedzibą w Krakowie informuje, że: 

Administrator danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK , 30-702 Kraków ul. 
Lipowa 4; samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków 
pod numerem 31; NIP 675-142-70-73, REGON 121135203, office@mocak.pl , tel. 12 263 40 03, zwanym dalej Muzeum 
 
Inspektor Ochrony Danych 
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Muzeum można kontaktować się z wyznaczonym  
w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@mocak.pl . 
 
Cel i zakres przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych: 
Pani/Pana dane osobowe (w maksymalnym zakresie: imię, nazwisko, dane do kontaktu: adres email), będą przetwarzane  
(art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO) w celu rezerwacji miejsca na debacie dot. planowanej adaptacji willi Kossakówka. Ponadto 
Muzeum,  
w związku z prawnym obowiązkiem dokumentowania podejmowanych działań (vide: ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach), będzie ww. dane archiwizować. W szczególnych sytuacjach dane będą też mogły 
być przetwarzane w ramach dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami (vide: ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). 
 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być podmioty: 
a) serwisujące urządzenia Muzeum za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe; 
b) dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych, których 

Administratorem jest Muzeum; 
c) podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania; 
d) świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie Muzeum (np. firmy audytorskie, certyfikujące), a także usługi prawne. 
 
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym  
i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych. 
 
Okres, przez który dane będą przetwarzane 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia trwania Debaty, po czym zostaną zarchiwizowane łącznie  
z dokumentacją spotkania i przechowywane zgodnie z wymaganiami przepisów kancelaryjno-archiwalnych. W przypadkach tego 
wymagających (zabezpieczenie roszczeń), dane będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia sprawy. 
 
Realizacja praw osób, których dane dotyczą 
Przysługuje Panu/Pani prawo do: 

 sprostowania (poprawienia) danych; 

 ograniczenia przetwarzania (wstrzymania wykonywania operacji na danych, w tym ich nieusuwanie – zgodnie ze 
złożonym wnioskiem); 

 dostępu do danych (w tym wystąpienia do kopii danych); 
 
 W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: iod@mocak.pl , pisemnie na adres 
siedziby Muzeum lub osobiście w siedzibie Muzeum. 
 
W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Muzeum narusza przepisy RODO, przysługuje 
Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. 
 
Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych jest konieczne do celów związanych z organizacją Debaty, w tym rezerwacji miejsca dla osoby 
zgłaszającej chęć uczestnictwa w spotkaniu; Brak podania danych pozwalających na powiązanie rezerwacji z konkretną osobą 
uniemożliwia zapewnienie zarezerwowania miejsca a co za tym idzie udziału w debacie. 
 
Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany 
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Muzeum nie będzie stosowało wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 


