
Polityka Prywatności 
(RODO)  

Muzeum Dominikanów

W procesie rezerwacji biletu wstępu do Muzeum Dominikanów poprosimy Państwa o podanie swoich 
danych potrzebnych do obsługi rezerwacji. Prosimy o podanie prawdziwych informacji. Zwracamy szczegól-
ną uwagę na poprawne wpisanie adresu e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji.

Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 
i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, 
pragniemy poinformować, że:

• Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Państwa przy dokonywaniu rezerwacji 
biletów na stronie muzeumdominikanow.pl jest Klasztor Ojców Dominikanów z siedzibą w Krakowie 
(ul. Stolarska 12, 31–043 Kraków).

• Dane kontaktowe ws. ochrony danych osobowych są następujące – e mail: kontakt@muzeumdominika-
now.pl; adres: ul. Stolarska 12, 31–043 Kraków.

• Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu: rezerwacji terminu zwiedzania – art. 6 
ust. 1 lit. b) RODO, ustalenia, obrony i dochodzenia potencjalnych roszczeń wynikających z dokonanej 
przez Państwa rezerwacji biletu – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

• Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu zrealizowania rezerwacji oraz do końca okresu 
przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z rezerwacji.

• Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy Administratora bezpośrednio związani z re-
alizacją rezerwacji.

• Posiadają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowa-
nia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
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W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Administratorem, pod adresem wskazanym po-
wyżej.

• W każdym czasie mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochro-
ny Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

• Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy ich poda-
nia nie będą mieli Państwo możliwości zarezerwowania biletów. Administrator nie będzie przekazywał 
Państwa danych osobowych do państwa trzeciego.
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Privacy Policy 
(GDPR)  

Dominican Museum

While booking your Dominican Museum admission ticket, you will be asked to provide your details 
necessary for processing the reservation. Please check that all of the information entered in the form is cor-
rect before submitting it, in particular the email address to which the booking confirmation will be sent.

Personal data protection

Pursuant to Article 13 (1) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council 
of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on 
the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC, hereinafter referred to as GDPR, we would 
like to inform you that:

• The personal data you provide when booking tickets on the website muzeumdominikanow.pl is  con-
trolled by The Priory of Dominican Friars with its registered office in Kraków at Stolarska 12, 31–043 
Kraków.

• You can contact the data protection officer by email at kontakt@muzeumdominikanow.pl or by post at 
Stolarska 12, 31–043 Kraków. 

• Your personal data will be processed for the following purpose: booking a visit at a particular date and 
time – under Article 6 (1)(b) of the GDPR, determining, defending and pursuing potential claims arising 
from your booking of ticket – under Article 6 (1)(f) of the GDPR.

• Your personal data will be stored until the reservation is completed and until any potential claims arising 
from the reservation expire.

• The recipients of your personal data will be the employees of the Controller directly related to the pro-
cessing of your reservation request.

• You have the right to access the content of the personal data provided and the right to rectify, delete and 
transmit it to another controller, as well as restrict or object to the processing thereof. Should you decide 



to do so, please contact the data controller directly, using the contact details indicated above.

• If you believe that the processing of personal data violates the provisions of the GDPR, you have the right 
to lodge a complaint with the supervisory authority, i.e. the President of the Office for Personal Data 
Protection, at any time.

• Providing your personal data is voluntary. If you refuse to provide it, however, you will not be able to 
book museum admission tickets. The controller does not intend to transfer your personal data to a third 
country.
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