
 
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr  19/2020 

Dyrektora Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa 

z dnia 12 października 2020 r. 

 

Szanowni Państwo! 

 

W trosce o bezpieczeństwo, w celu ochrony zdrowia, z związku z zagrożeniem epidemią 

koronawirusa Muzeum Miejskie Dzierżoniowa zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższego 

formularza. Podanie poniższych informacji pozwoli nam na kontakt w przypadku narażenia na 

zachorowanie. Szczegóły dot. przetwarzania podanych danych znajdą Państwo poniżej w klauzuli 

informacyjnej. 

FORMULARZ IDENTYFIKACYJNY 

 

IMIĘ I NAZWSKO 

 

 

ADRES 

ZAMIESZKANIA 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych  

 

Administrator Danych 

 

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa reprezentowane przez Dyrektora Muzeum, ul. 

Świdnicka 30, 58-200 Dzierżoniów tel. 74 64 64 661. 

Inspektor Ochrony Danych Kontakt:  Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, ul. Świdnicka 30 

tel. 74 64 64 661,  e-mail: inspektor@mmdz.pl 

Cele przetwarzania danych Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu ochrony zdrowia, w interesie publicznym, 

a w szczególności w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.  

Podstawa prawna 

przetwarzania Twoich 

danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO, 

w związku z art. 207 Kodeks pracy oraz ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

Okres przechowywania Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres zagrożenia epidemią 

koronawirusa. Po tym czasie zostaną usunięte.  

Odbiorcy Twoich danych Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym 

na podstawie przepisów prawa.  

Twoje prawa związane z 

przetwarzaniem danych 

osobowych 

Przysługują Ci, w określonych prawem sytuacjach, następujące prawa związane 

z przetwarzaniem danych osobowych: 

1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych,  

3. prawo żądania usunięcia danych osobowych,  

4. prawo ograniczenia przetwarzania,  

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, masz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacja o konieczności 

podania danych 

Podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie 

możliwe wejście do Muzeum do czasu odwołania stanu epidemii w związku 

z zakażeniami wirusem COVID-19. 
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