Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych przez Północne Centrum
Sztuki Teatr Komedia w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.. 2019 z ze zmianami)

Zgodnie z art. 13 i 14 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) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Północne Centrum Sztuki Teatr
Komedia w Warszawie, ul. Słowackiego 19a; 01-592 Warszawa; reprezentowane przez
Dyrektora Teatru Komedia, dalej: Administrator, Zamawiajacy (kontakt z Administratorem
- e-mail: sekretariat@teatrkomedia.pl ; tel: (22) 833 15 84).

2.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawie przetwarzania danych osobowych, przesyłając informacje na adres e-mail:
ochronadanychosobowych@teatrkomedia.pl ;

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy, zawartej w wyniku
udzielenia zamówienia publicznego;

4.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”,
podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty uprawnione z mocy
prawa;

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

6.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z przepisów ustawy Pzp;

7.

W przypadku zawarcia umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem
zawarcia i realizacji umowy.

8.

Na warunkach i zasadach określonych w 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,
jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników;
− 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, jednakże prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza
przepisy RODO;
9.

Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− 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.

10. W stosunku do danych osobowych osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu

w

związku

z

prowadzonym

postępowaniem

i

które

Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
stosownie do art. 14 RODO Zmawiający/Zleceniodawca wnosi o poinformowanie tych
osób, o danych Administratora, zasadach, zakresie i celu przetwarzania udostępnionych
danych osobowych, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których
mowa w art. 14 ust. 5 RODO,
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu i przekazywaniu do Państw trzecich, bez zgody osób których
dane dotyczą.
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