
Zahjcznik nr 3 do Zaproszenia

Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporz^dzenie o ochronie danych) informujQ:
i. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku
z siedzib$ przy ul. Dominikariskiej 5-9, 76-200 Stupsk.
z Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@muzeum.slupsk.pl oraz pisemnie na adres
siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1).
3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu obstugi korespondencji zwiqzanej
z zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) (RODO) oraz w celu ewentualnego
zabezpieczenia lub dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami podstawg prawn^
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Podstawq przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) i f) Rozporz^dzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem udziatu
w postQpowaniu o udzielenie zamowienia.
6. Dane osobowe przetwarzane b^d$ przez okres niezb^dny do przeprowadzenia post^powania,
w przypadku wyboru oferty - realizacji umowy, oraz obowiqzku archiwizowania dokumentacji
i ewentualnych roszczen.
7. Odbiorcami danych osobowych sq osoby lub podmioty, ktorym udost^pniona zostanie
dokumentacja post^powania na podstawie powszechnie obowiqzuj^cych przepisow prawa,
w szczegolnosci na podstawie przepisow o dost^pie do informacji publicznej.
8. Osoby, ktorych dane osobowe sq przetwarzane, posiadajq prawo dost^pu do danych
osobowych dotycz^cych ich osoby, ich sprostowania, z^dania ograniczenia przetwarzania
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
9. Osoby, ktorych dane osobowe sq przetwarzane, nie przystuguje prawo do usuni^cia danych, prawo
do przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu przez czas realizacji czynnosci okreslonych w pkt. 3.
10. Osoby, ktorych dane osobowe s$ przetwarzane maj^ prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych.
11. Dane osobowe nie b^d$ podlegac zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

Wyrazam zgod^:

Data Podpis.,


