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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

- E-SKLEP, ZAKUP I REZERWACJA BILETÓW 

Drodzy Państwo, 

poniższa Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych skierowana jest do osób pragnących dokonać 
zakupu lub rezerwacji biletów za pośrednictwem naszej strony internetowej lub skorzystać z naszego sklepu internetowego. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych jest Muzeum Zamojskich w Kozłówce reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą 
Kozłówka 3, 21-132 Kamionka. 

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem 
ochrony danych, który dostępny jest pod adresem e-mail: iod@pca.pl. 

Cel przetwarzania 

Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu: 

➢ zawarcia i realizacji umowy rezerwacji lub sprzedaży biletów oraz w celu realizacji umowy sprzedaży w związku  
z Państwa zakupami w naszym  sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

➢ dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach 
prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

➢ realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak np.: wystawienie i przekazanie faktur, prowadzenie 
ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

➢ prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

W przypadku podania przez Państwa danych innych niż obligatoryjnie wskazane przez administratora, podstawą 

przetwarzania danych będzie dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO). 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy 
przepisów prawa. Ponadto dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych umów 
powierzenia, w tym na przykład: dostawcy oprogramowania służącego do obsługi sklepu internetowego oraz zakupu  
i rezerwacji biletów, kancelarii prawnej. W celu realizacji Państwa zamówienia, dane mogą być także udostępniane kurierom 
i operatorom pocztowym. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez 
przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich 
przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata. 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie dobrowolnej zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania tej 
zgody. 

Obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów 
przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy, czy wystawienia faktury. 

Przysługujące prawa 

Posiadacie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, a także ich sprostowania 
(poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu 
na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne  
do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy 
przetwarzania.   
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W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo  
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
 
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez nas danych osobowych, przysługuje 
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,  
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 
Informacja o przekazaniu danych do Państw Trzecich. 
 
Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego. 


