Załącznik nr 2
do uchwały nr 59/1124/18/VI
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 18 grudnia 2018 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2019 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych oraz dokumentacji przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego.
Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zasady udzielania dotacji oraz wzór oferty realizacji zadania
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
www.warmia.mazury.pl zakładka KULTURA /KULTURA I EDUKACJA/PROGRAMY/ WNIOSKI
I FORMULARZE

Oferty należy składać od 4 stycznia 2019 r. do 4 lutego 2019 r.
listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Kultury i Edukacji,
ul. E. Plater 1
10-562 Olsztyn
lub osobiście:
Departament Kultury i Edukacji
ul. Partyzantów 87, Olsztyn
w sekretariacie
O zachowaniu terminu decyduje data: stempla pocztowego / osobistego złożenia oferty
do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.
Druki ofert oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury
i Edukacji, ul. Partyzantów 87, tel. (89) 521 69 53.
Oferty należy składać na drukach zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Uchwały
Nr XLIV/847/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.
z 2010 r. nr 197, poz. 2545) wraz z załącznikami.
Zgodnie z budżetem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 r. kwota przeznaczona na dotacje
z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wynosi 400 000 zł.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 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 (RODO), poniżej przekazujemy informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez
wnioskodawców w związku z udziałem w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2019 r. prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytkach
wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
w szczególności w ofertach, umowach, aktualizacjach umów i sprawozdaniach:
1) administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach zadań
realizowanych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn
(dalej: Administrator).
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail:
iod@warmia.mazury.pl.
3) dane osobowe przetwarzane są w celu uczestniczenia w otwartym konkursie ofert: w tym w zakresie
dokumentacji konkursowej składanej do Administratora oraz realizacji zadania publicznego wyłonionego
w trybie tego konkursu. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz zapisów
ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami.
4) Przekazane dane osobowe będą udostępniane w celu realizacji procedury konkursowej oraz nadzoru
i kontroli nad wykonywanym zadaniem publicznym, w tym: komisji konkursowej, organom kontrolnym
Administratora, podmiotom kontrolującym.
5) osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7) w każdym czasie przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo dostępu do swoich danych
osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8) jeżeli osoby, których dane dotyczą uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, mają one prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być istotne w uczestnictwie w konkursie
w zakresie wymaganym przez Administratora. W przypadku niepodania obowiązkowych danych, nie będzie
możliwe uczestniczenie w ww. konkursie i realizacja zadania publicznego wyłonionego w wyniku
postępowania konkursowego.

