
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego  PCKiSz.A.026.4.2022

Klauzula informacyjna dotycząca 

przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie im.
Marii Konopnickiej, ul. Straz!acka 5, 06-400, Ciechano' w.

2. Inspektor Ochrony Danych w instytucji: Monika Zawada - kontakt e-mail: m  zawada@pckisz.pl   tel.
23-672-42-96 

3. Dane są przetwarzane na podstawie: ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
(UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016 r.  w sprawie ochrony oso' b  fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych Art.6
ust.1 lit.b i c  (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,  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
administratorze)

4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamo' wienia „Zakup i dostawa środków czystości dla
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie w roku 2023”

5. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami o archiwizacji administratora.
6. Odbiorcą danych moz!e byc' Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa.
7.  Posiadają Pan' stwo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo z!ądania dostępu do danych osobowych Pan' stwa dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pan' stwa danych osobowych;

-  na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  z!ądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania
danych osobowych z zastrzez!eniem przypadko' w, o kto' rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

-  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uznają
Pan' stwo, z!e przetwarzanie danych osobowych Pan' stwa dotyczących narusza przepisy RODO;

8. 9. Nie przysługuje Pan' stwu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kto' rym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz!
podstawą prawną przetwarzania Pan' stwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

9. Pan' stwa dane nie będą przetwarzane w sposo' b zautomatyzowany oraz przekazywane do pan' stw
trzecich. 

Os'wiadczam, z!e zapoznałem/am się z tres'cią klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: 

…………………………………………………

(podpis składającego ofertę)
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