Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zakup sprzętu fotograficznego i filmowego do
Ogniska Kultury Plastycznej
Ogniska Kultury Plastycznej, informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogniska Kultury Plastycznej;
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku
z obowiązkiem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz wyborem wykonawcy
w trybie zapytania ofertowego na zakup sprzętu fotograficznego i filmowego do Ogniska Kultury
Plastycznej w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych, audytu,
ewoluacji oraz archiwalnych związanych z prowadzonym postępowaniem oraz w związku z realizacją
Projektu nr POIS.08.01.00-00-1042/16-00 pn. „Ruska 46abc – przestrzeń dla kultury”, współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności, w ramach Działania
8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, VIII Osi Priorytetowej Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020;
3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom, współpracownikom Administratora,
instytucjom zarządzającym, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, organom
nadzorczym oraz organom kontrolnym w zakresie niezbędnym do realizacji celów kontrolnych, audytu,
sprawozdawczości, ewoluacji oraz archiwalnych,
4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest związane
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie konkurencyjnym; konsekwencje niepodania
określonych danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu Ponadto niepodanie wymaganych
danych osobowych będzie skutkować koniecznością ich uzupełnienia,
5. posiada Pani/Pan:
6. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
7. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
8. 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;
9. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
11. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
12. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

13. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
14. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
15. okres przetwarzania obejmuje okres wyłonienia Wykonawcy, ewentualnie okres obowiązywania umowy,
okres do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy oraz przez okres
niezbędny do realizacji celów sprawozdawczych, kontrolnych, audytu, ewoluacji oraz archiwalnych
wykonywanych przez Administratora, instytucje zarządzające, ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego, organy nadzorcze oraz organy kontrolne w związku z realizacją Projektu nr POIS.08.01.0000-1042/16-00 pn. „Ruska 46abc – przestrzeń dla kultury”, współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności, w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury, VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój
zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

