
 

 

 

 
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

KLUBU PRZYJACIÓŁ MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO W GNIEŹNIE 
 

 
 
Przystępuję do Klubu Przyjaciół Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie z siedzibą  

w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 1 i zobowiązuję się do przestrzegania jego Regulaminu. 

 

imię i nazwisko: .............................................................................................................................. 

rok urodzenia: ............................................................................................................................... 

adres korespondencyjny: ............................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

telefon: ......................................................................................................................................... 

e-mail: ........................................................................................................................................... 

Chcę otrzymywać informacje o bieżącej działalności Klubu: 

 

drogą mailową, 

 

telefonicznie. 

 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Początków 

Państwa Polskiego w Gnieźnie, zawartych w niniejszej deklaracji członkowskiej, jako informacji 

niezbędnych dla statutowych celów Klubu Przyjaciół Muzeum Początków Państwa Polskiego  

w Gnieźnie zgodnie z zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  

(EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem  danych osobowych  i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 

Przyjmuję do wiadomości, że:  

1) administratorem Danych, które podałam/podałem* w niniejszej deklaracji jako informacji 

niezbędnych do realizacji celów Klubu Przyjaciół, jest Muzeum Początków Państwa Polskiego  

w Gnieźnie z siedzibą: 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1, wpisane do rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pod numerem  

RIK 2, REGON 639755382, NIP 784-10-10-561, tel. (61) 426 46 41, e-mail: 

sekretariat@muzeumgniezno.pl; 

2) podstawą prawną przetwarzania dotyczących mnie danych jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO; 



 

 

 

3) dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez 

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, w tym profilowaniu; 

4) przysługują mi prawa do: 

a) dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania (poprawiania) danych; 

c) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO); 

d) do ograniczenia przetwarzania danych; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f) prawo do przenoszenia danych; 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

h) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Muzeum Początków Państwa 

Polskiego w Gnieźnie drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@muzeumgniezno.pl. 

5) Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, jako administrator danych osobowych, 

przechowywał będzie dotyczące mnie dane osobowe,  aż do czasu, gdy wyrazisz sprzeciw wobec 

przetwarzania  lub cofniesz zgodę.  

6) Dane osobowe nie będą ujawnione żadnym innym podmiotom, z wyjątkiem okoliczności 

wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gniezno, dnia....................................    ........................................................ 

podpis 

 
 

 


