
KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (RODO), informujemy osoby fizyczne biorące udział w postępowaniu, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Człuchowie,  

ul. Kościelna 8, 77-300 Człuchów.  

2. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z powołanym 

przez Administratora Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: 

iod_muzeumczl@interia.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury udzielenia 

zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

30 000 euro, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność podjęcia działań przed 

zawarciem umowy a następnie jej wykonania).  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa oraz osoby lub podmioty przetwarzające dane osobowe na 

zlecenie Administratora.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okresy wynikające z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa (z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych 

osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie 

mogą mieć związek, z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie 

niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony 

przeciwnej).  

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób  

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału  

w postępowaniu a następnie w celu realizacji umowy. Odmowa podania danych osobowych  

uniemożliwia realizację celów wskazanych w pkt. 3.  

8. Posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego);  

− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem  

art. 17 ust. 3.  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do  

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu  

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu  

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna  

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  

RODO;  

9. Nie przysługuje Pani/Panu:  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO 


