
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

stosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego powyżej 130 tys zł  

 
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) podaję zgodnie z art. 13 RODO  informację 
dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. 

I. Administrator danych osobowych. 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz 
zagłady i obóz pracy (1941 - 1944) z siedzibą w Wólce Okrąglik 115, 08-330 Kosów Lacki, NIP 
8231663667, reprezentowane przez Dyrektora (zwane dalej Muzeum). 

II. Inspektor Ochrony Danych. 
W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych Elżbieta Żochowska, z którym możesz 
skontaktować się na adres: Inspektor Ochrony Danych Wólka Okrąglik 115, 08-330 Kosów Lacki lub nr 
telefonu: 516-540-147. 

III. Cel i podstawy przetwarzania. 
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku ustawowego)  
 
IV. Odbiorca danych. 
Odbiorcami Twoich danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej 
„ustawa Pzp”. 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

VI. Okres przechowywania danych. 

Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 5 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

VII. Twoje prawa. 
Przysługuje Ci 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, 
b)  prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
c) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) 
 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  
Podanie przez ciebie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy Pzp związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 


