KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja
w Dąbrowie Górniczej, 41-300, ul. T. Kościuszki 25;
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
iod@biblioteka-dg.pl;

Kontakt z

Inspektorem: adres e-mail:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.b RODO w celu
przeprowadzenia postępowania oraz w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy oraz art.6 ust.1 lit. c
i lit. f RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym, wynikających
z przepisów prawa, w tym w związku z obowiązkami podatkowymi i z zakresu rachunkowości;
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania, jak również podmioty uprawnione, określone w przepisach szczególnych
regulujących działalność Biblioteki, które mają prawo do kontrolowania Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Dąbrowie Górniczej.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z Zamawiającym
a po zakończeniu umowy przez okres konieczny dla spełnienia obowiązków wynikających
z przepisów prawa lub zobowiązań umownych. Okres przechowywania określa Jednolity rzeczowy
wykaz akt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem wzięcia
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy i spełnienia wymogów
wynikających z przepisów prawa. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkowało brakiem
możliwości udziału w postępowaniu i zawarciu umowy;
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Mają Państwo prawo :
 dostępu do danych osobowych,
 prawo do sprostowania danych osobowych, przy czym ich sprostowanie nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy (art.16 RODO),
 prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO (przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania danych nie ma zastosowania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej , lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego – art. 18 RODO),
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Nie przysługuje Państwu:
 prawo do usunięcia danych art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO,
 prawo do przenoszenia danych,
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na podstawie art.21 RODO), gdyż podstawą
prawną przetwarzania Państwa danych jest art.6 ust.1 lit. b i lit. c RODO.

