Rejestr zbiorów danych w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Adres: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa
REGON: 010956038

Nazwa zbioru
danych

Podstawa
Podmioty, którym
Opis kategorii osób,
prawna
Cel przetwarzania
Zakres danych
Administrator
powierzono
których dane są
upoważniająca
danych
przetwarzanych
danych
przetwarzanie danych
przetwarzane
do prowadzenia
w zbiorze
w zbiorze
(nazwa, adres)
w zbiorze
zbioru danych

SoftCOM Sp. j. Piotr
Szuba, Tomasz
Wierzbowski
Al. Kasztanowa 18-20
53-125 Wrocław

Zbiór danych
osobowych
klientów

Armony Sp. z o.o.
ul. Legendy 3/97
01-361 Warszawa

Muzeum Pałacu
Króla Jana III
w Wilanowie Studio Komputerowe
KAMELIA-NET Jacek
Krysiak, ul. Letnia 28G
87-809 Włocławek
Marcin Kalbarczyk
KALBAR, ul. Czumy 15
lok. 106, 01-355
Warszawa

Art. 23 ust. 1
pkt 3
Art. 23 ust. 1
pkt 5

Sposób
Sposób
udostępniania
zbierania danych
danych ze
do zbioru
zbioru

Odbiorcy lub
kategorie
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Data wpisu
Informacja o
(DW)
przekazywaniu
danych do
Data
państwa
aktualizacji
trzeciego
(DA)

Dane osób
Dane
rezerwujących i
przetwarzane
kupujących bilety
w celach:
wstępu do Muzeum
rezerwacji i
oraz na imprezy.
sprzedaży biletów
Dane klientów
wstępu do
sklepu
Imię, nazwisko,
Podmiotom
Muzeum oraz na internetowego oraz
adres
upoważnionym
organizowane
księgarni.
zamieszkania,
na podstawie
imprezy;
Najemcy mieszkań
numer telefonu,
przepisów
Dane nie są
sprzedaży
należących do
Bezpośrednio od
adres e-mail,
prawa.
PayU S.A. –
przekazywane
wydawnictw,
Muzeum.
osób, których dane
PESEL, nazwa
płatności on-line
do państwa
pamiątek i innych; Oraz pomieszczeń
dotyczą
firmy, NIP,
Innym
trzeciego
najmu mieszkań
w Muzeum.
REGON,
podmiotom –
oraz pomieszczeń
Najemcy
informacje o
odbiorcom
w Muzeum; najmu
samochodów
płatnościach.
danych.
samochodów
służbowych,
służbowych;
Dane osób
wystawiania faktur wnoszących opłaty
i rozliczeń
za testy
finansowokompetencyjne oraz
księgowych.
wypożyczanie audioprzewodników

Administrator bezpieczeństwa informacji: Maciej Byczkowski

DW:
31.08.2016
DA: -

Nazwa zbioru
danych

Sposób
Sposób
udostępniania
zbierania danych
danych ze
do zbioru
zbioru

Odbiorcy lub
kategorie
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Data wpisu
Informacja o
(DW)
przekazywaniu
danych do
Data
państwa
aktualizacji
trzeciego
(DA)

Podmiotom
Imię, nazwisko,
upoważnionym
nazwa firmy, NIP, Bezpośrednio od
na podstawie
REGON, adres osób, których dane
przepisów
siedziby, kwoty
dotyczą
prawa
transakcji.

Dane nie są
udostępniane
odbiorcom
danych

Dane nie są
przekazywane
do państwa
trzeciego

DW:
31.08.2016

Imię, nazwisko,
Podmiotom
PESEL, nr dowodu
Bezpośrednio od upoważnionym
osobistego, adres
osób, których dane na podstawie
zamieszkania,
dotyczą
przepisów
numer telefonu,
prawa
e-mail.

Dane nie są
udostępniane
odbiorcom
danych

Dane nie są
przekazywane
do państwa
trzeciego

DW:
31.08.2016

Podstawa
Podmioty, którym
Opis kategorii osób,
prawna
Cel przetwarzania
Zakres danych
Administrator
powierzono
których dane są
upoważniająca
danych
przetwarzanych
danych
przetwarzanie danych
przetwarzane
do prowadzenia
w zbiorze
w zbiorze
(nazwa, adres)
w zbiorze
zbioru danych

Zbiór danych Muzeum Pałacu
osobowych
Króla Jana III
kontrahentów
w Wilanowie

Zbiór danych Muzeum Pałacu
osobowych
Króla Jana III
wolontariuszy
w Wilanowie

Macrologic S.A.
ul. Ignacego
Kłopotowskiego 22,
03-717 Warszawa
Armony Sp. z o.o.
ul. Legendy 3/97
01-361 Warszawa

Macrologic S.A.
ul. Ignacego
Kłopotowskiego 22,
03-717 Warszawa

Art. 23 ust. 1
pkt 3
Art. 23 ust. 1
pkt 5

Art. 23 ust. 1
pkt 3
Art. 23 ust. 1
pkt 5

Dane
przetwarzane
w celach
przeprowadzania
Dane osób
postępowań
fizycznych
przetargowych w
prowadzących
trybie zamówień
działalność
publicznych,
gospodarczą.
dotyczących
Dane przedstawicieli
wykonywania
kontrahentów.
usług na rzecz
Dane osób
Muzeum oraz
sprzedających
kupna zabytków zabytki do Muzeum.
lub innych
przedmiotów;
realizacja umów z
kontrahentami.
Dane kandydatów
Dane
na wolontariuszy.
przetwarzane w
Dane wolontariuszy.
celach rekrutacji i
Dane przedstawicieli
realizacji
prawnych lub
porozumienia o
opiekunów
wykonywanie
niepełnoletnich
świadczeń
kandydatów oraz
wolontarystyczwolontariuszy.
nych.

Administrator bezpieczeństwa informacji: Maciej Byczkowski

DA: -

DA: -

Nazwa zbioru
danych

Sposób
Sposób
udostępniania
zbierania danych
danych ze
do zbioru
zbioru

Odbiorcy lub
kategorie
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Data wpisu
Informacja o
(DW)
przekazywaniu
danych do
Data
państwa
aktualizacji
trzeciego
(DA)

Podmiotom
Z innych źródeł niż upoważnionym
osoba, której dane na podstawie
dotyczą
przepisów
prawa

Dane nie są
udostępniane
odbiorcom
danych

Dane nie są
przekazywane
do państwa
trzeciego

DW:
31.08.2016

Imię, nazwisko,
nazwa firmy,
Podmiotom
adres e-mail,
Bezpośrednio od upoważnionym
telefon,
osób, których dane na podstawie
znajomość
dotyczą
przepisów
języków obcych,
prawa
nr legitymacji
przewodnickiej.

Dane nie są
udostępniane
odbiorcom
danych

Dane nie są
przekazywane
do państwa
trzeciego

DW:
31.08.2016

Podmiotom
Bezpośrednio od upoważnionym
osób, których dane na podstawie
dotyczą
przepisów
prawa

Dane nie są
udostępniane
odbiorcom
danych

Dane nie są
przekazywane
do państwa
trzeciego

DW:
31.08.2016

Podstawa
Podmioty, którym
Opis kategorii osób,
prawna
Cel przetwarzania
Zakres danych
Administrator
powierzono
których dane są
upoważniająca
danych
przetwarzanych
danych
przetwarzanie danych
przetwarzane
do prowadzenia
w zbiorze
w zbiorze
(nazwa, adres)
w zbiorze
zbioru danych

Zbiór danych
Dane nie są
Muzeum Pałacu
osobowych
powierzone do
Króla Jana III
praktykantów
przetwarzania innym
w Wilanowie
i stażystów
podmiotom.

Eduserwis Marciniak
i Wspólnicy sp. jawna
ul. Niedziałkowskiego
1, 61-578 Poznań

Zbiór danych Muzeum Pałacu
osobowych
Króla Jana III
Monika Buraczyńska
przewodników w Wilanowie
Kropki Kreski
ul. św. F. Salezego 2
m. 104, 00-392
Warszawa

Zbiór danych
osobowych
Członków Klubu
Dane nie są
Muzeum Pałacu
Debaty
powierzone do
Króla Jana III
Obywatelskiej
przetwarzania innym
w Wilanowie
„Pochwała
podmiotom.
inteligencji
w Wilanowie”

Art. 23 ust. 1
pkt 5

Art. 23 ust. 1
pkt 1
Art. 23 ust. 1
pkt 3
Art. 23 ust. 1
pkt 5

Art. 23 ust. 1
pkt 5

Dane
przetwarzane w
celach realizacji
umów praktyki
oraz umów o staż
zawieranych z
uczelniami
i szkołami.
Dane
przetwarzane w
celach rekrutacji
przewodników,
przeprowadzania
szkoleń
e-learningowych
i testów
kompetencyjnych,
udostępniania
informacji o
przewodnikach na
stronie
internetowej
Muzeum.

Dane studentów.
Dane uczniów.
Dane opiekunów
praktyk z uczelni
i szkół.

Dane
przewodników.

Dane zbierane
na potrzeby
przesyłania
Dane osób
informacji do
zgłaszających się do
członków klubu
Klubu
o organizowanych
wydarzeniach.

Administrator bezpieczeństwa informacji: Maciej Byczkowski

Imię, nazwisko,
nr legitymacji
studenckiej lub
szkolnej.

Imię, nazwisko,
adres e-mail.

DA: -

DA: -

DA: -

Nazwa zbioru
danych

Zbiór danych
osobowych
Dane nie są
dotyczących Muzeum Pałacu
powierzone do
kontroli dostępu Króla Jana III
przetwarzania innym
do obiektów
w Wilanowie
podmiotom.
i pomieszczeń
Muzeum

Zbiór danych
Dane nie są
Muzeum Pałacu
osobowych
powierzone do
Króla Jana III
subskrybentów
przetwarzania innym
w Wilanowie
newsletter’a
podmiotom.

Zbiór danych
osobowych
gości
zapraszanych
na imprezy

Sposób
Sposób
udostępniania
zbierania danych
danych ze
do zbioru
zbioru

Odbiorcy lub
kategorie
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Data wpisu
Informacja o
(DW)
przekazywaniu
danych do
Data
państwa
aktualizacji
trzeciego
(DA)

Dane pracowników,
współpracowników
Z innych źródeł niż
Imię, nazwisko,
kontrahentów i ich
osoba, której dane Podmiotom
nr porządkowy w
przedstawicieli,
dotyczą
upoważnionym
systemie, zdjęcie,
kontrolerów z
na podstawie
daty wejścia i
instytucji
Bezpośrednio od
przepisów
wyjścia do
nadzorujących lub
osób, których dane
prawa
pomieszczeń.
kontrolujących
dotyczą
działalność Muzeum

Dane nie są
udostępniane
odbiorcom
danych

Dane nie są
przekazywane
do państwa
trzeciego

DW:
31.08.2016

Podmiotom
Bezpośrednio od upoważnionym
osób, których dane na podstawie
dotyczą
przepisów
prawa

Dane nie są
udostępniane
odbiorcom
danych

Dane nie są
przekazywane
do państwa
trzeciego

DW:
31.08.2016

Bezpośrednio od
osób, których dane Podmiotom
dotyczą
upoważnionym
na podstawie
Z innych źródeł niż
przepisów
osoba, której dane
prawa
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
odbiorcom
danych

Dane nie są
przekazywane
do państwa
trzeciego

DW:
31.08.2016

Podstawa
Podmioty, którym
Opis kategorii osób,
prawna
Cel przetwarzania
Zakres danych
Administrator
powierzono
których dane są
upoważniająca
danych
przetwarzanych
danych
przetwarzanie danych
przetwarzane
do prowadzenia
w zbiorze
w zbiorze
(nazwa, adres)
w zbiorze
zbioru danych

Muzeum Pałacu
Króla Jana III
w Wilanowie

Macrologic S.A.
ul. Ignacego
Kłopotowskiego 22,
03-717 Warszawa

Art. 23 ust. 1
pkt 5

Art. 23 ust. 1
pkt 5

Art. 23 ust. 1
pkt 5

Dane zbierane na
potrzeby wydania
kart dostępowych
oraz
identyfikatorów,
odnotowywania
ruchu osobowego
wejść/wyjść do
wybranych
pomieszczeń
(stref) oraz
monitoringu
wizyjnego na
terenie Muzeum.
Dane
przetwarzane w
celach rozsyłania
elektronicznego
newsletter’a
informacyjnego
dotyczącego
działalności
Muzeum.
Dane
przetwarzane na
potrzeby
wysyłania
zaproszeń na
imprezy
organizowanie
przez Muzeum

Administrator bezpieczeństwa informacji: Maciej Byczkowski

Dane
subskrybentów
newsletter’a.

Imię, nazwisko,
adres e-mail

Dane przedstawicieli
różnych instytucji,
Imię, nazwisko,
organizacji oraz firm,
adres
dane osób
prywatnych.

DA: -

DA: -

DA: -

Nazwa zbioru
danych

Zbiór danych
osobowych baza IART

Zbiór danych
osobowych
Programu
ECHOCAST
Polska

Zbiór danych
osobowych
dotyczących
inwentarzy
muzealnych

Sposób
Sposób
udostępniania
zbierania danych
danych ze
do zbioru
zbioru

Odbiorcy lub
kategorie
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Data wpisu
Informacja o
(DW)
przekazywaniu
danych do
Data
państwa
aktualizacji
trzeciego
(DA)

Podmiotom
Bezpośrednio od upoważnionym
osób, których dane na podstawie
dotyczą
przepisów
prawa

Dane nie są
udostępniane
odbiorcom
danych

Dane nie są
przekazywane
do państwa
trzeciego

DW:
31.08.2016

Imię, nazwisko,
adres e-mail,
telefon,
instytucja, okres
zatrudnienia
Bezpośrednio od
w muzeum,
osób, których dane Podmiotom
doświadczenie
dotyczą
upoważnionym
w wystąpieniach
na podstawie
publicznych,
Z innych źródeł niż
przepisów
motywacja,
osoba, której dane
prawa
predyspozycje do
dotyczą
prowadzenia
szkoleń, nr
certyfikatu, data
szkolenia.

Dane nie są
udostępniane
odbiorcom
danych

Dane nie są
przekazywane
do państwa
trzeciego

DW:
31.08.2016

Imię, nazwisko,
Dane darczyńców,
nazwa, adres,
osób sprzedających
Podmiotom
numer umowy,
Bezpośrednio od
eksponaty do
upoważnionym
numer protokołu osób, których dane
Muzeum, osób
na podstawie
zdawczodotyczą
wypożyczających
przepisów
odbiorczego,
eksponaty,
prawa
PESEL, NIP,
konserwatorów.

Dane nie są
udostępniane
odbiorcom
danych

Dane nie są
przekazywane
do państwa
trzeciego

DW:
31.08.2016

Podstawa
Podmioty, którym
Opis kategorii osób,
prawna
Cel przetwarzania
Zakres danych
Administrator
powierzono
których dane są
upoważniająca
danych
przetwarzanych
danych
przetwarzanie danych
przetwarzane
do prowadzenia
w zbiorze
w zbiorze
(nazwa, adres)
w zbiorze
zbioru danych
Dane nie są
Muzeum Pałacu
powierzone do
Króla Jana III
przetwarzania innym
w Wilanowie
podmiotom.

Dane nie są
Muzeum Pałacu
powierzone do
Króla Jana III
przetwarzania innym
w Wilanowie
podmiotom.

Muzeum Pałacu
Króla Jana III
w Wilanowie

S SOFT Biuro Usług
Informatycznych
Halina Słomka
ul. Picassa 11/9,
03-126 Warszawa
Macrologic S.A.
ul. Ignacego
Kłopotowskiego 22,
03-717 Warszawa

Art. 23 ust. 1
pkt 5

Dane
przetwarzane w
celach archiwizacji
zdjęć eksponatów
Muzealnych.

Art. 23 ust. 1
pkt 3
Art. 23 ust. 1
pkt 5

Dane
przetwarzane w
celach realizacji
Programu
ECHOCAST Polska
dotyczącego
przeprowadzania
szkoleń w zakresie
obsługi
publiczności;
wydawanie
certyfikatów.

Art. 23 ust. 1
pkt 2
Art. 23 ust. 1
pkt 3
Art. 23 ust. 1
pkt 5

Dane
przetwarzane w
celach
inwentaryzacji
eksponatów
Muzealnych.

Administrator bezpieczeństwa informacji: Maciej Byczkowski

Dane osobowe
fotografów –
autorów danego
zdjęcia.

Dane trenerów
oraz uczestników
szkoleń.

Imię i nazwisko

DA: -

DA: -

DA: -

