
OFERENT:   ………………………………………………………………..……….… 

imię i nazwisko / nazwa 
 

………………………………………………………………………………….………… 

adres zamieszkania / siedziby 
 

…………………………………………………………………………………….……… 

REGON, NIP (jeśli dotyczy) 
 

………………………………………………………………………………….………… 

nr telefonu, e-mail 

…………………..…….………………………… 
                                                                miejscowość, data 

 

 
OFERTA: 

☐ SPRZEDAŻY ☐ DAROWIZNY ☐ DEPOZYTU 
 (właściwe pole proszę zaznaczyć krzyżykiem) 

 

Niniejszym oferuję Muzeum Okręgowemu w Tarnowie następujący(-e) przedmiot(-y): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(UWAGA: w przypadku ofert sprzedaży przy każdym z przedmiotów należy podać oczekiwaną cenę) 
 

Oświadczam, że przedmiot oferty nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich. W przypadku powstania z tego tytułu jakichkolwiek 
roszczeń wobec Muzeum Okręgowego w Tarnowie, ponoszę wszelką odpowiedzialność i zobowiązuję się do pokrycia szkody poniesionej przez 
Muzeum w przypadku przyjęcia oferty i ewentualnego nabycia przedmiotu oferty. Przyjmuję do wiadomości, że czas oczekiwania na decyzję 
Muzeum wynosi do 120 dni od daty wpłynięcia oferty do Muzeum. 
 

 
 

 

 

…………………………………………………. 

podpis oferenta 
 
 
 
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:  
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Rynek 3, 33-100 Tarnów, e-mail: rynek@muzeum.tarnow.pl tel.: 14 621 21 
49 (dalej „Muzeum”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Rynek 3, 33-100 Tarnów, e-mail: rynek@muzeum.tarnow.pl tel.: 14 621 21 49. 
Kategorie danych, które przetwarzamy to: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, seria i nr dowodu osobistego (jeśli dotyczy), PESEL (jeśli 
dotyczy). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 L119/1) (dalej „RODO”) - w celu rozpatrzenia oferty oraz ewentualnego 
zawarcia i wykonania umowy. Po zrealizowaniu celu pierwotnego, dane osobowe będą przechowywane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z 
Instrukcją kancelaryjną Muzeum (Instrukcja do wglądu w Kancelarii Muzeum, pok. 108, Rynek 3, 33-100 Tarnów) oraz zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ewidencjonowania zbiorów muzealnych. Przetwarzanie danych osobowych w ww. celu zgodne jest z prawem ze względu na spełnienie 
warunków, o których mowa w RODO w art. 6 ust. 1 lit. b), c), e) oraz f) przy czym prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez 
Administratora jest ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa związane z 
przetwarzaniem jej danych osobowych (w zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa): prawo żądania od Administratora 
dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli to będzie konieczne, dane osobowe mogą zostać 
udostępnione przez Administratora podmiotom przetwarzającym (w rozumieniu RODO) w celu wykonywania czynności technicznych, związanych z 
eksploatacją sytemu elektronicznego wykorzystywanego przez Muzeum, podmiotom świadczącym Muzeum usługi prawnicze, doradcze (na podstawie 
umów powierzenia), a także innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do realizacji ww. celu. Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw 
trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
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