
 
 
 

 

 

Muzeum Warszawy 

Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa 

tel. (+48) 22 277 43 08  

www.muzeumwarszawy.pl / sekretariat@muzeumwarszawy.pl 

 

 

 
Klauzula informacyjna  

dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne 
 

 
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 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 osobowych (dalej zwane: „RODO”) informuję iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy z siedzibą przy Rynek Starego Miasta 

28-42, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. 

Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, posiadające REGON 016387044, posługujące się NIP 

5251290392; 

2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl  

lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum; 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz następujące przepisy 

prawa: 

− ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

- dalej „Pzp”, 

− rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126); 

− wewnętrzny Regulaminu postępowania przy zamawianiu dostaw, robót budowlanych lub usług, których 

wartość nie wymaga stosowania ustawy Pzp w związku z ich wartością nie przekraczającą 30 tys. euro; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5. Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane 

będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego jest jawne;  

6. Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może nastąpić jedynie w szczególnych 

przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp; 

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych; 

8. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

− prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

− prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

− prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 

skorzystania z tego prawa, 
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

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

− na postawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym  

w formie profilowania.  

 

 

 

 


