
Załącznik 5 

 

Informacje o RODO 

 

Muzeum oświadcza, że dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy w zakresie obejmującym imię, 

nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, oraz numer rachunku bankowego, będą przetwarzane przez 

Muzeum jako administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej „RODO”), oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu 

przygotowania i prowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego a w konsekwencji 

doprowadzenia do podpisania umowy, w tym w celu realizacji płatności wynagrodzenia dla 

Wykonawcy. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez Muzeum przez okres 

trwania umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. 

1.  Dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c) 

RODO. 

2.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, a 

Wykonawcy/Podwykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich 

poprawiania, sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania. Ponadto Wykonawcy/Podwykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.  

3.  Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

4.  Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pod numerem telefonu +48 22 

4710341 lub adresem e-mail: iod@polin.pl.  

5.  Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy/Podwykonawcy, w związku i w celu udzielenia 

zamówienia a w konsekwencji zawarcia umowy, mogą być: 

a)   dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT; 

b)   podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi  badania jakości obsługi, dochodzenia 

należności, usługi prawne, analityczne; 

c)   operatorzy pocztowi i kurierzy; 

d)   operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności; 

e)   organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

 

Wykonawca/Podwykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Oferty oraz Umowy, a w 

szczególności przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w 

rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 

z 2019, poz. 1429), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy 


