
	

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że: 

§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żydowski Instytut Historyczny im. E. 
Ringelbluma. Może się Pani/Pan kontaktować z nim w następujący sposób - listownie na 
adres: ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa lub pocztą elektroniczną pod adresem 
secretary@jhi.pl;   

§ w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych, w następujący sposób - listownie na adres: ul. 
Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod 
adresem: iodo@jhi.pl; 

§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także 
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji; 

§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym może 
zostać udostępniona dokumentacja postępowania, są to: Minister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie 
(NIP: 525-234-77-28 i Regon 140313762); dostawcy usług technicznych (w tym m.in. 
telekomunikacyjnych, hostingowych, właściciele serwerów i przestrzeni, w których 
przechowywane są dane), przy pomocy których administrator prowadzi swoją działalność 
oraz inne podmioty lub osoby fizyczne uprawnione na podstawie i w granicach 
określonych w prawie; 

§ Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 
wskazanych powyżej. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych 
krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. 
Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, 
niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. 
Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia 
sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po 
uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu;  

§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany; 

Posiada Pan/Pani: 

§ prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
§ prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym 

skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz nie może naruszać integralności 
protokołu postępowania oraz jego załączników; 



	

§ prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy 
czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia; 

§ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

nie przysługuje Pani/Panu: 

§ prawo do usunięcia danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne 
do wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania, archiwizacji w 
interesie publicznym, ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;  

§ prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w 
związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy 
biorącego udział w postępowaniu. 


