Załącznik nr 1

Rejestracja czytelnika w Bibliotece Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Dane osobowe:
Tytuł*: Pan/ Pani/ Doktor/ Doktor habilitowany/ Profesor (*niepotrzebne skreślić)
Imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane teleadresowe:
Ulica: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr domu/ nr mieszkania: ………………………………………………………………………………………………………..
Kod pocztowy: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Miejscowość: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Województwo: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Dane pracownicze:
Nazwa działu: …………………………………………………………………………………………………………………………
Status*: pracownik (-czka)/ współpracownik (-czka)/ stażysta (-tka)/ wolontariusz (-ka)/
pracownik (-czka) firmy zewnętrznej, która działa na terenie Muzeum/ pracownik (-czka)
Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma/ czytelnik (-czka) WMB
Okres trwania wolontariatu/ stażu*: ……………………………………………………………………………………….

*

niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Biblioteki Muzeum POLIN
i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

………………….......................

………………………………………………………………

Data

Podpis (Imię i nazwisko)
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Pana/ Pani* dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rejestracji
czytelnika w Bibliotece Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Oświadczam, że wyrażam/ nie wyrażam* zgodę (-y) na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rejestracji czytelnika w Bibliotece Muzeum POLIN.
Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę (-y) na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji
dotyczących funkcjonowania Biblioteki Muzeum POLIN w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn.
zm.) o treści marketingowej.

*

niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych, jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157)
przy ul. Anielewicza 6. W Muzeum POLIN został wyznaczony Inspektor ochrony danych,
z którym można się kontaktować poprzez e-mail iod@polin.pl lub telefonicznie (tel. 22 471
03 41).
W celu utworzenia konta czytelnika Biblioteki Muzeum POLIN wymagane jest podanie
danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres
zamieszkania, które zostają umieszczone w bazie Biblioteki.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działalności statutowej, misji i zadań
Muzeum POLIN na podstawie art. 6 ust. a) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U z 2019, poz. 1781) zwanej dalej „Ustawą”, Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) czyli zgody osoby, której dane
dotyczą.
Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług
IT, podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi
prawne, organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.
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Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów
dowodowych Muzeum prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres: 00-157
Warszawa, ul. Anielewicza 6) lub elektronicznej (wiadomość e-mail na adres iod@polin.pl).
Czytelnik ma prawo dostępu do treści jego danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług,
w tym usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych
przez Muzeum jest brak możliwości świadczenia usług.
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również będą
profilowane.
Nieaktywne konto czytelnika przez okres 24 miesięcy zostanie usunięte z komputerowej
ewidencji czytelników wraz z danymi osobowymi.

………………….......................

………………………………………………………………

Data

Podpis (Imię i nazwisko)
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