WNIOSEK O KWERENDĘ
w Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni

Zwracam się z prośbą o zgodę na kwerendę w zbiorach muzealnych Muzeum im. prof.
Stanisława Fischera w Bochni.
 Przeprowadzenie kwerendy przez Muzeum
 Udostepnienie obiektu do wglądu

Nazwa lub imię i nazwisko: …………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………...
tel., e-mail: ……………………………………………………………………………………

Upoważniony przedstawiciel (w przypadku instytucji):
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………
stanowisko służbowe: …………………………………………………………………………

Nazwa wystawy (w przypadku instytucji):
…………………………………………………………………………………………………...
Organizator wystawy: …………………………………………………………………………..
Współorganizator wystawy: …………………………………………………………………….
Kurator wystawy: ……………………………………………………………………………….

Cel kwerendy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Termin udostępnienia: …………………………………………………………………………..

Przedmiot kwerendy (obiekty ze zbiorów muzealnych: nazwa, autor, tytuł, nr ewidencyjny):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Administratorem danych osobowych jest Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni z siedzibą przy ul.
ul. Rynek 20, 32-700 Bochnia, tel. (14) 612-24-26, e-mail: kontakt@muzeum.bochnia.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@muzeum.bochnia.pl lub
kontakt@muzeum.bochnia.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku oraz w celach kontaktowych
związanych z w/w wnioskiem.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE.
119/2019 z dnia 2016.05.04), zwanego dalej „RODO” oraz art. 6 ust. 1 lit f - okresie przewidzianym na
dochodzenie roszczeń z w/w wniosku.
5. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom na podstawie stosownych umów podpisanych z
Administratorem danych lub upoważnionym z mocy ustawy.
6. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże jest to niezbędne do realizacji wniosku.
7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z archiwizacji dokumentów.
8. Osoba podająca dane posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora danych osobowych ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przepadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO,
d) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Osoba podająca dane osobowe nie posiada:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych osobowych przez okres
wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie.,
b) prawa do przenoszenia danych osobowych, o których mowa z art. 20 RODO
10. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
1.

……………………………..
data i podpis wnioskodawcy

