Informacja RODO
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 10 lutego 2020r.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku z siedzibą
w Malborku 82-200, przy ul. Starościńskiej 1 (dalej: Administrator).
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
W związku z treścią 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
(dalej: RODO), informuję Pana/Panią, że:
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit. b , RODO w celu niezbędnym do wyłonienia użytkownika w konkursie
na użytkowanie punktu handlowo-usługowego na terenie Muzeum Zamkowe w Malborku
z siedzibą w Malborku 82-200, przy ul. Starościńskiej 1 zawarcia i wykonania umowy, której
może Pan/Pani zostać stroną,
2. art. 6 ust. 1 lit. c , RODO w celu wykonania ciążących na Muzeum Zamkowe w Malborku
obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z ustaw o rachunkowości i podatkach,
3. art. 6 ust. 1 lit. f , RODO w celu dochodzenia roszczeń wynikających z umowy,
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu oraz realizacji
umowy, a po jej zakończeniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu
zawartych umów oraz przez okres wymagany aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
dotyczącymi rachunkowości i podatków. Pani/Pana dane osobowe zostaną podane
do publicznej wiadomości.
 Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych.
 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO.
 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom prócz podmiotów
upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane przez
Administratora mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak
też podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie
z zawartymi umowami powierzenia.
 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani
profilowaniu.
 Podane przez Pana/Panią dane są warunkiem uczestnictwa w Konkursie i ewentualnego
zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie Pani/Pan mogła
przystąpić do przetargu organizowanego przez Muzeum Zamkowe w Malborku z siedzibą
w Malborku 82-200, przy ul. Starościńskiej 1
Przyjmuję do wiadomości
…………………………………………………………………………………..
Data i podpis Użytkownika składającego ofertę w Konkursie

