
Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania 
danych osobowych w działalności Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 
37-450 Stalowa Wola, NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006

Źródło i sposób zbierania danych

Dane osobowe są gromadzone:

 w związku z wykonywaniem przez Muzeum działalności statutowej – w zakresie określonym 
przepisami prawa,

 w związku z korzystaniem ze sklepu internetowegoon-line – w trakcie rejestracji i składania 
zamówienia przez klientów sklepu oraz podczas dokonywanych transakcji,

 w związku z usługą tzw. newslettera informującego o organizowanych przez Muzeum 
wydarzeniach oraz nowościach wydawniczych,

 poprzez automatyczne gromadzenie tzw. plików cookies w trakcie wizyty na stronach 
Muzeum.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane:

1. na podstawie przepisów prawa określających zadania Muzeum realizowane w interesie 
publicznym (art. 6 ust. 1 lit c i e RODO) – w związku z wykonywaniem przez Muzeum 
działalności statutowej,

2. na podstawie przepisów niezbędnych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu:

3. świadczenia usługi drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego, w tym do 
dostarczenia zakupionego towaru, wystawienia dokumentów księgowych, obsługi 
ewentualnych zwrotów lub reklamacji, kontaktu w kwestiach dotyczących realizacji 
zamówienia,

4. założenia i zarządzania kontem Użytkownika w sklepie internetowym, w tym do zapewnienia 
obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,

5. obsługi zgłoszeń i kontaktu w sprawach związanych z realizacją zamówienia,

6. na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu:

7. zapewnienia ochrony osób i mienia – w zakresie monitoringu wizyjnego,

8. poznania preferencji Użytkowników, wykrywania botów i błędów, w celach statystycznych 
oraz marketingu bezpośredniego,

9. w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu realizacji 
zamówienia w sklepiku internetowym – w zakresie danych fakultatywnych,

10. przesyłania informacji marketingowych i handlowych o organizowanych przez Muzeum 
wydarzeniach, wystawach oraz nowościach wydawniczych.



11. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

Użytkownicy korzystający ze sklepu Księgarni internetowego proszeni są o podanie danych 
niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do zawarcia umowy z Użytkownikiem i realizacji zamówienia.
Podanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera oraz zbieranych w ramach plików 
cookies jest dobrowolne.

Czym są pliki cookies i w jakim celu są zbierane?

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w 
urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik przegląda zawartość strony internetowej. Dane te 
zawierają informacje automatycznie zbierane podczas wizyty użytkownika na stronie, obejmujące 
m.in. adres IP, dane na temat używanej przeglądarki, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez
użytkownika (referer link), informacje o transmisji i raporty o ewentualnych błędach.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji 
Użytkownika, tworzenia statystyk i analizy zachowań użytkowników, a także jako materiał 
pomocniczy służący do administrowania serwerem. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk
wykorzystywane są narzędzia Google, takie jak Google Analytics. Dane z plików cookies mogą być 
również wykorzystywane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Twitter, Instagram i 
YouTube, poprzez obecność na stronach wtyczek umożliwiających dzielenie się treścią.
Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do 
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu 
mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej 
stronie. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można 
znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Użytkownik może w czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących dostępu i przechowywania cookies 
przy pomocy ustawień przeglądarki  lub ustawień urządzenia końcowego, za pomocą którego 
przegląda zawartość strony internetowej.

Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są w zakładce „Polityka cookies” 
dostępnej pod tym 
adresem: http://www.muzeum.stalowawola.pl/polityka_cookies/polityka_cookies.html

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto lub dokonali zakupu w sklepie internetowym, 
będą przetwarzane przez okres świadczenia usług i realizacji zamówienia, a po jego upływie przez 
okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości) lub do czasu upływu okresu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec 
przetwarzania.

Dane osobowe Użytkowników, gromadzone w plikach cookies oraz w celach marketingowych, będą 
przetwarzane do momentu złożenia uzasadnionego sprzeciwu lub wycofania zgody na takie 
przetwarzanie.

Odbiorcy danych

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
https://www.muzeum.stalowawola.pl/polityka_cookies/polityka_cookies.html


Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora 
usługi, dostawcom usług IT, usług hostingowych, usług marketingowych, przy czym powierzenie 
następuje wyłącznie w zakresie i celach określonych przez Administratora, na podstawie umowy o 
powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
Dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie 
obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

 wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili, bez podania przyczyny;

 dostępu do danych osobowych – prawo do uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu
danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych,

 żądania sprostowania danych osobowych – prawo do zażądania poprawienia lub 
uzupełnienia nieaktualnych danych,

 żądania usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy 
przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa,

 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – prawo zażądania ograniczania 
przetwarzania tylko do przechowywania lub innych operacji na danych, dopóki nie ustaną 
uzasadnione przyczyny,

 wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której 
dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,

 do przenoszenia danych osobowych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w 
ustrukturyzowanym formacie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą 
umową lub wyrażoną zgodą.
Użytkownik ma również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Monitoring

Dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników i klientów, obszar kompleksu Muzeum jest 
monitorowany. Dane z monitoringu wizyjnego zawierające dane osobowe gromadzone są w oparciu 
o przesłankę uzasadnionego interesu administratora (zapewnienie ochrony osób i mienia) i w tym 
celu przekazywane do podmiotów zapewniających ochronę obiektów. Zapisy z monitoringu są 
przechowywane przez okres 30 dni.

W jaki sposób kontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych?

Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem danych to: tel. 15 844 85 56  fax: 
15 844 85 56 e-mail:  muzeum@muzeum.stalowawola.pl

 

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

Dla Państwa wygody Serwis muzeum.stalowawola.pl używa plików cookies i podobnych technologii 
m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to 

mailto:muzeum@muzeum.stalowawola.pl


niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do 
urządzenia internauty.

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia, YouTube, 
Facebook, i inne.

Cookies zawierają jedynie bezimienne dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z 
serwisów.

W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje cookies:

 sesyjne – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu 
wylogowania, opuszczenia strony czy wyłączenia przeglądarki internetowej,

 stałe – to pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika przez czas określony w nim (czas 
życia cookie) lub do momentu usunięcia go przez użytkownika.

Serwis www.muzeumcop.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o 
sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o 
ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:

 cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny, www.muzeumcop.pl cookies sesyjne 
(wygasają po zakończeniu sesji),

 cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są 
stosowane w witrynie),

 cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę dotyczącą cookies.

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają 
logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom 
użytkownika.

Aby nie otrzymywać cookies, należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do 
połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj 
pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów 
najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o 
czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

 MS Internet Explorer 9

 Mozilla Firefox

 Google Chrome

 Opera 8.0

Posiadając starsze wersje przeglądarki MS Internet Explorer należy w tym celu wybrać opcję 
„Narzędzia” / ”Opcje internetowe” / „Prywatność” / „Zaawansowane” / „Zablokuj pliki cookie”. 
Posługując się przeglądarką internetową użytkownik może również kasować cookies zapisane już na 
swoim urządzeniu. Korzystając ze wspomnianej przeglądarki internetowej należy wybrać opcję 
„Narzędzia” / „Opcje internetowe” / „Ogólne” / „Usuń pliki Cookies”.

http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://www.muzeumcop.pl/
http://www.muzeumcop.pl/


Muzeum  Regionalne w Stalowej Woli nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez 
inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.


