
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w związku z realizacją umowy 

 
Strony zawieranych umów zgodnie ustalają, iż zobowiązują się wzajemnie informować osoby 

reprezentujące, pełnomocników, pracowników, którzy są osobami kontaktowymi a także inne 

zidentyfikowane osoby fizyczne, których dane będą przekazywane w trakcie realizacji umowy o treści 

klauzuli informacyjnej przekazanej przez drugą stronę umowy. 

 

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Muzeum Zachodniokaszubskie                                 

w Bytowie, ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów. 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Piotr Piątak, e-mail: ppiatak@kancelariapiatak.pl 

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji związanej                     

z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu ewentualnego zabezpieczenia lub dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy 

oraz osób reprezentujących stronę umowy lub jej pełnomocników jest art. 6 ust. 1 lit b 

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) zwanej dalej RODO.   

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników oraz zidentyfikowanych w trakcie 

realizacji umowy osób fizycznych a także dokonywaną w celu zabezpieczenia lub dochodzenia 

roszczeń jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.  

6. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania następującym odbiorcom uprawnionym z 

mocy przepisów prawa lub z którymi administrator zawrze umowę powierzenia przetwarzania 

danych osobowych.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, obowiązku ich 

archiwizowania oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

9. Osobie zidentyfikowanej w trakcie zawierania i realizacji umowy przysługuje prawo dostępu do 

danych osobowych dotyczących tej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania.  

10. Osobie zidentyfikowanej w trakcie zawierania i realizacji umowy przysługuje prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.  

11. Podane dane osób zidentyfikowanych w trakcie zawierania i realizacji umowy nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.   

 


