KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POTENCJALNYCH
KONTRAHENTÓW ORAZ PRZEDSTAWICIELI POTENCJALNYCH
KONTRAHENTÓW PRZEZ DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY URSYNÓW
Zgodnie z przepisami 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 dalej „RODO”, niniejszym Zamawiający przekazuje wszelkie informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych w związku z podejmowanymi działaniami wynikającymi z procedurą
udzielenia zapytania ofertowego na zakup i dostawę środków czystości do Dzielnicowego Ośrodka
Kultury, położonego w Warszawie (02-838) przy ul. Kajakowej 12b.
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów (dalej:
„DOK URSYNÓW”) z siedzibą przy ul. Kajakowej 12 B, 02-838 Warszawa, powołany Uchwałą
Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XXXVIII/997/2016 z dn. 16.12.2016 r., wpisany do
Rejestru Instytucji Kultury Miasta St. Warszawy, NIP: 9512448346, REGON: 368558429, tel.: 22
125 56 02, e-mail:biuro@dokursynow.pl
2. Osobą wyznaczoną na stanowisko inspektora ochrony danych jest Pani Anna Klekowiecka (dalej
„Inspektor Ochrony Danych”). We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani
danych przez DOK Ursynów może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za
pomocą wiadomości e-mail :iod@dokursynow.com, telefonicznie pod numerem 22 125 56 02 lub
listownie na adres : Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów Inspektor Ochrony Danych ul.
Kajakowa 12 B, 02-838 Warszawa.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A,b RODO
w celu związanym procedurą udzielenia zapytania ofertowego ofertowego na zakup i dostawę
środków czystości do Dzielnicowego Ośrodka Kultury, położonego w Warszawie (02-838) przy
ul. Kajakowej 12b Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, tylko w zakresie
niezbędnym i dopuszczonym przez obowiązujące prawo, tj.
−

−
−
−

4.
5.

6.
7.

podmiotom, osobom lub organom – uprawnionym do dostępu do Pana/Pani danych osobowych
bezpośrednio na podstawie i w zakresie powszechnie obowiązującego prawa (w tym prawa Unii
Europejskiej i prawa krajowego), takim jak np. organy władzy publicznej, wymiaru
sprawiedliwości, organy kontrolne i nadzorcze, sądy, prokuratorzy, organy skarbowe etc.;
osobom i podmiotom co do których wyraził Pan/Pani zgodę na przekazanie im przez nas Pana/Pani
danych osobowych;
osobom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć
dostęp do Pana/Pani danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
dostawcom usług i towarów niezbędnych dla prowadzenia przez nas działalności gospodarczej (w
tym dostawcom usług prawnych, doradczych i audytorskich, dostawcom usług informatycznych,
dostawcom usług księgowych, rachunkowych, pocztowych, kurierskich etc.),
Dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwania postępowania w związku z zapytaniem
ofertowym.
Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; niepodanie
określonych danych spowoduje odrzucenie oferty;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

