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Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu 

I N F O R M A C J A na temat przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych w procesie przeprowadzania 

zamówienia publicznego jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa (dalej: Muzeum). Z 

administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: muzeum@muzeum-

wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został 

wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-

mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych: Celem przetwarzania 

danych osobowych jest przeprowadzenie przez Muzeum postępowania związanego z 

zamówieniem publicznym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. przetwarzanie 

danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze danych, w szczególności określonych w przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Okres przechowywania danych: Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez 

Muzeum przez okres wynikający z przepisów prawa. 

4. Odbiorcy danych: Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym je w 

imieniu Muzeum, w tym podmiotom serwisującym systemy informatyczne, przy czym 

takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z 

jego poleceniami.  

5. Prawa osoby, której dane dotyczą: Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, 

żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W celu 

skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym 

inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). Każda osoba ma 

również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i 

wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych związanych z udziałem w 

postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Brak podania wymaganych danych 

spowoduje odrzucenie oferty.  
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