
  
REGULAMIN PROJEKTU 2. numer GŁOSU MILUSIŃSKIEGO 

prowadzonego przez  
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku  

§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w projekcie o 

nazwie „2. numer Głosu Milusińskiego” (dalej „Projekt”), którego organizatorem jest 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, z siedzibą w Sulejówku (05-070), przy Al. 
Piłsudskiego 29, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 80/2008, numer NIP 
8222284551, zwane dalej „Muzeum”.  

2. Projekt – „2. numer Głosu Milusińskiego” to cykl spotkań dla dzieci z klas 4-8 szkoły 
podstawowej. W ich trakcie uczestnicy będą współtworzyli drugi numer magazynu. 
Inspiracją do jego stworzenia jest „Gołąb Zułowski”, który wraz ze swoim bratem 
Bronisławem, założył trzynastoletni Józef Piłsudski. Tym razem gazeta składa będzie 
cyfrowo, w współpracy z projektantką graficzną.  

3. Spotkania redakcyjne odbędą się 19 października, 2 listopada, 16 listopada, 30 
listopada 2022 roku, w godzinach 16.00-18.00 w Sali Tokio w Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku. Terminy spotkań mogą ulec zmianie.  

4. Członkami redakcji mogą być uczniowie i uczennice klas 4-8 szkoły podstawowej.  
5. Zajęcia są bezpłatne, a liczba miejsc ograniczona do 15.   

 

§2  

ZASADY PROJEKTU  
1. Zgłoszenie do udziału w Projekcie następuje poprzez wypełnienie formularza 

rejestracyjnego oraz oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu), który 
należy wysłać na adres mailowy: z.zasacka@mjpws.pl  

2. Spotkania prowadzone są przez pracowniczkę Działu Edukacji Muzeum – Zuzannę 
Zasacką.  

3. Osobą koordynującą warsztaty po stronie Muzeum jest Zuzanna Zasacka – kontakt: 
z.zasacka@mjpws.pl  

4. Po zakończeniu Projektu uczestnicy otrzymują dyplom zaświadczający o uczestnictwie 
w Projekcie.   

§3  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
1. Administratorem danych osobowych uczestników Projektu (tj. uczestników 

warsztatów / uczniów i ich opiekunów prawnych  jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w 
Sulejówku, z siedzibą w Sulejówku (05-070), przy Al. Piłsudskiego 29, wpisane do 
rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pod numerem RIK 80/2008, numer NIP 8222284551.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: 
rodo@muzeumpilsudski.pl oraz pod adresem administratora danych.  

3. Dane osobowe uczestników Projektu przetwarzane są w celu:  
a. realizacji Projektu zgodnie z Regulaminem;  
b. dokumentacji oraz promocji Projektu;  
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c. promocji działalności edukacyjnej Muzeum;  
d. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w 

celach statystycznych i sprawozdawczych.  
4. Dane osobowe uczestników Projektu przetwarzane są na następujących podstawach:   

a. zgoda wyrażona przez uczestnika warsztatów (ucznia) lub jego opiekuna 
prawnego (art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 
„RODO”);  

b. prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) 
RODO – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu realizacji Projektu oraz 
ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach statystycznych 
i sprawozdawczych.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w 
Projekcie  

6. Dane osobowe uczestników projektu mogą być udostępniane podmiotom, których 
administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. 
prowadzący warsztaty, obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę serwerów, 
poczty elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa.  

7. Uczestnikom warsztatów i ich opiekunom prawnym przysługuje prawo do cofnięcia 
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do czasu 
wycofania zgody.  

8. Dane uczestników Projektu będą przetwarzane przez okres roku licząc od końca roku, 
w którym Projekt się zakończył lub do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania 
wynikających z przepisów prawa.  

9. Uczestnikom Projektu przysługują następujące uprawnienia:  
a. prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania;   
b. prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych;  
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  
d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

  

§4  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres 

poczty elektronicznej: z.zasacka@mjpws.pl lub listownie na adres biura Muzeum: Al. 
Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek.  

2. Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników 
Projektu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa 
polskiego.  
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