KLAUZULA INFORMACYJNA
ZAMÓWIENIE NA WYDAWNICTWA PMKL
W związku z złożeniem zamówienia na wydawnictwo/a PMKL i podaniu w nim Pani/Pana 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), zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej,
z siedzibą przy ul. Leśnej 7, 16-010 Wasilków, pmkl@pmkl.pl.
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: elektronicznie na adres daneosobowe@pmkl.pl lub
korespondencyjnie na adres siedziby PMKL z dopiskiem „IOD”.
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia na wydawnictwa PMKL.
5) Administrator może przekazać dane osobowe podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia
(np. Poczta Polska) oraz upoważnionym na podstawie i w granicach prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia
a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
7) Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w trybie art. 15-18 RODO, z zastrzeżeniem
przepisów prawa, do:
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. usunięcia danych osobowych.
8) Każda osoba, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, ma prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego (Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa).
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia.
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

