Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych jest:
Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce
tel. 41 344 92 97, fax. 41 344 50 08
e-mail: poczta@mwk.com.pl
 w Muzeum Wsi Kieleckiej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – p. Anna Rubinkiewicz,
z którym może Pani/Pan skontaktować się w następujący sposób:
Kontakt:
Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce
tel. 41 344 92 97 wew. 114, fax. 41 344 50 08 lub 602 779 754
e-mail: odo@mwk.com.pl
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór merytoryczny nad treścią wystawy
stałej w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
w Michniowie”, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń z
tytułu realizacji umowy;
 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8, art. 86 ust. 5, art. 95 ust. 2 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, organy administracji publicznej, przed którymi
wykonawca będzie reprezentował Muzeum Wsi Kieleckiej w związku z prowadzeniem wszelkich
czynności związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia (w ramach udzielonego pełnomocnictwa);
 dane osobowe będą przechowywane:
 zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres
nie krótszy niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy;
 przez okres archiwizacji dokumentacji wynikający z wewnętrznych regulacji obowiązujących Muzeum
Wsi Kieleckiej (w szczególności pełnomocnictwo);
 zgodnie z zapisami §14 umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0120/17-00 Projektu
„Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” nr POIS.08.01.0000-0120/17 w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś
priorytetowa VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 przez okres
wskazany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r., tj. okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do
Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu;
 zgodnie z zapisami §16 umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0120/17-00 Projektu
„Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” nr POIS.08.01.00-

00-0120/17 w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś
priorytetowa VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w okresie
zachowania trwałości Projektu, w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., w okresie 5 lat od daty płatności końcowej na
rzecz Beneficjenta;
 obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dotyczą, jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do tych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
 osoba, której dane dotyczą posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy taka osoba uzna,
że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;


nie przysługuje osobie, której dane dotyczą:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 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 pra,wną przetwarzania danych osobowych osoby, której one dotyczą jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.

