
Polityka ochrony prywatności  
Szanując prywatność osób powierzających nam swoje dane osobowe, posługujemy się 
Polityką ochrony prywatności. 

Polityka Ochrony Prywatności 

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych 
osobowych pozyskanych od naszych korespondentów wypełniających kwestionariusz 
Obrońcy Helu (dalej: Kwestionariusz) przygotowany przez Muzeum Obrony Wybrzeża 
Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu" z siedzibą 84-150 Hel, ul. Helska 16, oraz w umowach 
zawieranych z darczyńcami lub sprzedawcami eksponatów. 

 „Powierzający dane” w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną 
wypełniającą Kwestionariusz lub podająca dane w umowach zawieranych z darczyńcami lub 
sprzedawcami eksponatów. 

Wypełnienie Kwestionariusza lub podpisanie umowy jest równoznaczne z wyrażeniem przez 
Powierzającego dane zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony 
Prywatności. 

Dane osobowe 

Zgodnie z treścią 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 („Rozporządzenie”) Muzeum Obrony Wybrzeża Stowarzyszenia "Przyjaciele 
Helu" (MOW)  informuje, że jest Administratorem danych osobowych podanych przez 
Powierzającego dane  w związku z podaniem jego danych osobowych. Dane osobowe 
przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem za zgodą Powierzającego dane. 

MOW zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do weryfikacji Powierzającego dane bądź 
jako członka rodziny Obrońcy Helu bądź do utrzymywania kontaktu z Powierzającymi dane  . 

Dane zawarte w Kwestionariuszu obejmują: 

1. nazwisko i imię, 
2. stosunek pokrewieństwa z Obrońcą Helu 
3. adres korespondencyjny, 
4. adres e-mail, 
5. numer telefonu. 

W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Powierzającego 
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w formie wpisania danych w 
Kwestionariuszu lub umowie zawartej z MOW. Użytkownik może w każdej chwili odwołać 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Podanie danych oznaczonych w Kwestionariuszu lub umowie jako wymagane, jest 
dobrowolne, jednak konieczne w celu umożliwienia kontaktu z MOW. W przypadku 
nieudostępnienia przez Powierzającego dane wymaganych danych osobowych, nie będzie 



możliwe dokonanie rejestracji Kwestionariusza w archiwum MOW, zasięganie informacji na 
temat Obrońcy Helu czy też podpisanie umowy. 

Dane osobowe Powierzającego dane będą przechowywane w formie pozwalającej na 
identyfikację Powierzającego dane nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których 
dane osobowe są zbierane. 

Powierzenie danych osobowych 

Muzeum Obrony Wybrzeża Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu"  nie przetwarza danych 
osobowych Powierzającego dane ani innych danych, o których mowa w Polityce Ochrony 
Prywatności i nie przekazuje ich żadnym innym podmiotom. 

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione 
żadnym innym osobom lub instytucjom chyba, że będzie to wymagane obowiązującymi 
przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych 
osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności 
Powierzającego dane. 

Prawa i obowiązki Korespondenta 

Powierzający dane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do 
żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania 
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, 
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem 
przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

W przypadku stwierdzenia przetwarzania danych Powierzającego dane w celu marketingu lub 
podobnych, Powierzający dane może w każdym czasie wnieść pisemne i umotywowane 
żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub 
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu. 

Muzeum Obrony Wybrzeża Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu"  umożliwia Powierzającemu 
dane usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Powierzającego dane lub 
na podstawie przepisów Rozporządzenia. 

Jeżeli Powierzający dane umieszcza w Kwestionariuszu jakiekolwiek dane osobowe innych 
osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić 
wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych 
tych osób. 

Zabezpieczenia danych 

W celu zabezpieczenia danych osobowych Powierzającego dane przed udostępnieniem ich 
osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 
naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 
stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych 
osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. 



W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed 
pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator 
zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp 
do danych Powierzającego dane wyłącznie po jego uwierzytelnieniu.  

Kontakt 

Powierzający dane  może w dowolnym czasie skontaktować się z Muzeum Obrony Wybrzeża 
Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu"  w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób 
MOW wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe a także w celu 
zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i 
danych. W tym celu Powierzający dane  powinien skorzystać z adresu poczty elektronicznej: 
mow@helkmuzeum.pl. 

Kontakt z organem nadzorczym 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Powierzającego 
dane oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Powierzający 
dane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Muzeum Obrony Wybrzeża Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu" 

Hel, 13 maja 2018 r. 


