Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela
Ringelbluma z siedzibą w Warszawie przy ul. Tłomackie 3/5 (00-090 Warszawa) – dalej ŻIH.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ŻIH możliwy jest elektronicznie pod adresem
iodo@jhi.pl lub listownie pod adresem korespondencyjnym ŻIH
Wykorzystujemy dane osobowe:
a. aby nawiązać i ukształtować treści umów zawieranych przez ŻIH, dokonywać w nich zmian i móc
je rozwiązać;
b. aby zapewnić wykonanie praw i obowiązków wynikających z zawartych umów w tym do
rozwiązywania sporów, zbierania opłat i rozwiązywania problemów;
c. aby spełnić obowiązki nałożone na ŻIH przez prawo, takich jak obowiązki podatkowe,
ubezpieczeniowe, statystyczne;
d. aby móc realizować statutowe cele ŻIH a zwłaszcza zadania edukacyjne, kulturalne i naukowe;
e. aby móc udostępniać nasze zbiory a także ochronić powierzone nam dobra kultury;
f. aby móc dostarczać informacje o naszych działaniach, organizowanych wydarzeniach
oferowanych produktach;
g. aby zapewnić, że treści na naszych stornach www są prezentowane w optymalny sposób;
Dane osobowe są przechowywane do chwili, gdy zrealizujemy cel, w jakim zostały zebrane, upłynie okres
przechowywania dokumentów nałożony przepisami prawa, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie
danych, złożony wniosek o wstrzymanie przetwarzania, przeniesienie danych lub usunięcie danych.
Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania części zgromadzonych danych w postaci adresu e-mail lub
numeru telefonu, po zakończeniu ich przetwarzania, w celu uniemożliwienia dalszego przetwarzania
danych.
Przetwarzamy dane na podstawie:
a. zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;
b. konieczności wykonania zawartych umów;
c. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
d. zapewnienia ochrony żywotnych interesów osoby, której dotyczą dane
Nie sprzedajemy danych osobowych w celach komercyjnych. Możemy natomiast przekazywać dane innym
instytucjom i firmom w celu wykonania umów, przepisów prawa lub zadań statutowych. W szczególności
dotyczy to: przewoźników, firm kurierskich, pocztowych, logistycznych, usług mailingowych (newslettery
itp.), obsługi finansowo-kadrowej, obsługi i utrzymania systemów IT i baz danych. Wszystkie podmioty,
którym przekazujemy dane spełniają wymogi bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, co są
zobowiązane potwierdzić na żądanie Administratora.
Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych,
usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, przeniesienia swoich danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych o ile nie uniemożliwi to
wykonania zadań do których zobowiązują nas przepisy prawa.
Aby skorzystać z przysługujących praw, osoba, której dotyczą dane powinna skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ŻIH.
Każda osoba, której dotyczą dane, ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.

