KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM” Jego
przedstawicielem jest dyrektor Karina Biała, z którą można się skontaktować za pomocą adresu mailowego:
info@goksezam.pl
2. W podmiocie wyznaczona jest osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą adresów mailowych:
aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania wraz z nadzorem o udzielenie
zamówienia. Dane osobowe przetwarzane będą także w celu przeprowadzenia przyszłych badań
naukowych, historycznych, czy statystycznych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art.
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury „Sezam”.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych
w pkt. 4, wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz z
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Po tym czasie Pani/Pana
dane osobowe mogą być przechowywane przez okres wymagany przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii. Administrator dostarcza osobie, której dane
dotyczą, kopię danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które
zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości,
wynikającej z kosztów administracyjnych.
Jeśli wykonanie wyżej wymienionego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji, mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.
b) uzyskania informacji o kategoriach odnośnych danych osobowych,
c) do sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia swoich niekompletnych
danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
d) do usunięcia danych osobowych, w przypadkach gdy:
 dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
 osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie występują prawnie
uzasadnione podstawy przetwarzania,
1.



e)

osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu
bezpośredniego,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku, wynikającego z przepisów
prawa,
do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu,
żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania,
 dane osobowe nie są już potrzebne administratorowi do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
f) przenoszenia swoich danych,
g) wzniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania.
W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-h) należy skontaktować się z Administratorem lub z
Inspektorem Danych Osobowych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane organizacjom międzynarodowym oraz do państw trzecich.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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