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POLITYKA PRYWATNOŚCI MUZEUM KASET 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO), Fundacja Instytut Druckiego – 
Lubeckiego – instytucja realizująca projekt pod nazwą Muzeum Kaset – informuje o 
zasadach gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych 
użytkowników oraz o przysługujących użytkownikom prawach z tym związanych.  

 

1. Administrator Twoich danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Instytut Druckiego – Lubeckiego z siedzibą w 
Warszawie, ul. Cokołowa 4/36, 01-384 Warszawa, NIP: 1132853674. 

 

2. Cel wykorzystywania Twoich danych osobowych w Muzeum Kaset 

Głównym celem przetwarzania zebranych danych osobowych jest realizacja celów 
statutowych Instytutu Druckiego – Lubeckiego obejmującej: 

▪ popularyzowanie wiedzy o Franciszku Ksawerym Księciu Druckim – Lubeckim 
i wkładzie w historię Polski. 

▪ propagowanie myśli politycznej Franciszka Ksawerego Księcia Druckiego – 
Lubeckiego i jej praktycznego zastosowania. 

▪ przygotowanie młodych ludzi do działalności publicznej, w szczególności 
poprzez: kształcenie i wspomaganie w rozwoju zawodowym, kulturalnym, 
intelektualnym oraz etycznym. 

▪ wzbogacanie uniwersyteckich programów nauczania o znajomość 
praktycznych aspektów działalności społecznej, kulturalnej, politycznej i 
gospodarczej. 

▪ prowadzenie formacji w zakresie w zakresie etyki oraz dobrego zarządzania w 
działalności społecznej, kulturalnej, politycznej i gospodarczej. 

 

Jednym z projektów realizowanych przez Instytut Druckiego – Lubeckiego jest Muzeum 
Kaset, którego celem jest zachowanie od zapomnienia kaset magnetofonowych i 
Walkmanów oraz zbudowanie społeczności wokół muzyki analogowej, która w latach ’70, 
’80 czy ’90 pomagała w tworzeniu tożsamości kulturowej pokoleń. W ramach tego 
projektu, zebrane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji założeń projektu, w 
tym: 

▪ publikacji wspomnień związanych z kasetami i Walkmanami,  
▪ rozsyłaniu bezpłatnego newslettera, 
▪ zawieraniu umów.  

 

3. Rodzaj danych, jakie przetwarza Muzeum Kaset 

a) Dane automatyczne: użytkownicy portalu pozostają anonimowi do momentu 
wypełnienia jednego z formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronie 
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www.muzeumkaset.pl (w zakładce „Społeczność” i „Kontakt”). Niektóre dane 
podczas wizyty na stronie internetowej Muzeum Kaset są zbierane automatycznie 
za pomocą tzw. plików cookies: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki czy tym 
systemu operacyjnego. 

b) Dane zbierane przy komunikacji z Muzeum Kaset: w momencie wypełniania 
jednego z formularzy znajdujących się na stronie internetowej 
www.muzeumkaset.pl (w zakładce „Społeczność” lub „Kontakt”), użytkownik 
przekazuje imię, nazwisko oraz adres-email, ewentualnie swój wizerunek (zdjęcie 
lub materiał video). 

 

4. Sposoby, w jaki Muzeum Kaset wykorzystuje zebrane dane 

▪ dane zebrane automatycznie zostaną wykorzystane w celu poznania 
preferencji Użytkowników, wykrywania botów i błędów oraz w celach 
statystycznych; 

▪ dane zebrane z plików cookies będą wykorzystywane w celu dopasowania 
reklam na stronie poprzez profilowanie oraz w celach statystycznych; 

▪ dane zebrane z formularza kontowego będą wykorzystywane w celu 
przesyłania Użytkownikom informacji marketingowych i handlowych o 
organizowanych w ramach Muzeum Kaset wydarzeniach, wystawach oraz 
aktualnościach związanych z projektem; 

▪ jeśli został wypełniony formularz związany z pozostawieniem autorskich 
materiałów (zdjęcie, materiał video, tekst), dane osobowe Użytkowników, 
takie jak: imię, nazwisko i wizerunek, są wykorzystywane w celu przypisaniu 
autorstwa dziełu opublikowanemu na stronie www.muzeumkaset.pl lub na 
stacjonarnej wystawie. 

 

5. Okresy przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
celów projektu Muzeum Kaset wskazanych w punkcie I lub do momentu złożenia 
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. 

 

6. Odbiorcy zebranych danych 

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. 

 

http://www.muzeumkaset.pl/
http://www.muzeumkaset.pl/
http://www.muzeumkaset.pl/
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7. 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, 
▪ uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także 

do uzyskania kopii danych, 
▪ sprostowania danych osobowych, 
▪ poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych, 
▪ usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji, 

gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa, 
▪ ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
▪ wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – z uwagi na szczególną sytuację 

osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach 
marketingowych, 

▪ przenoszenia danych osobowych, 
▪ uzyskania 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. 

 

8. Zabezpieczenie danych osobowych 

Komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem Muzeum Kaset jest 
zaszyfrowana za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer). Ponadto, Muzeum Kaset 
dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe Użytkowników były poprawne, 
aktualne, przetwarzane zgodnie z prawem i bezpiecznie przechowywane nie dłużej niż 
jest to konieczne. 

 

9. Odnośniki do innych stron internetowych 

Niektóre odnośniki (linki) zamieszczone w portalu, umożliwiają użytkownikom 
bezpośrednie przejście do innych stron internetowych. Za politykę ochrony prywatności 
tych stron internetowych odpowiedzialni są ich właściciele. Niniejsza deklaracja odnosi 
się wyłącznie do danych gromadzonych przez Muzeum Kaset w ramach portalu 
www.muzeumkaset.pl. 

 

10. Informacja dotycząca wykorzystywania plików cookie 

Na stronie internetowej Muzeum Kaset wykorzystywane są pliki cookies w celu 
usprawnienia działania strony internetowej. Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce 
obsługi plików cookie nie ma wpływu na jakość jej przeglądania. 

 

http://www.muzeumkaset.pl/
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11. Jak usunąć lub wyłączyć obsługę plików cookie? 

Za obsługę (w tym usuwanie) plików cookie odpowiedzialna jest przeglądarka 
internetowa. To w jej ustawieniach należy dokonać niezbędnych zmian. Procedura 
działania może się różnić w zależności od wykorzystywanej przeglądarki. Po więcej 
technicznych informacji prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi instrukcjami dla 
danych przeglądarek. 

 

12. Zmiany w polityce prywatności 

Instytut Druckiego – Lubeckiego zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki 
prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. 

 

13. Kontakt 

We wszystkich kwestiach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w 
działalności Muzeum Kaset oraz w celu realizacji uprawnień przysługujących 
użytkownikom, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@muzeumkaset.pl. 

mailto:info@muzeumkaset.pl

