Biblioteka Miejska w Łodzi
ZP.26.11.2021
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
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” uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Miejska w Łodzi z siedzibą
w Łodzi przy pl. Wolności 4, 91-415 Łódź, tel.: + 48 231 59 51, e-mail:
sekretariat@biblioteka.lodz.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w Bibliotece Miejskiej w Łodzi jest Pani Joanna Smoleńska,
e-mail: daneosobowe@biblioteka.lodz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy:
a) ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
c) ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym
do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom
danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom
świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe,
ubezpieczeniowe, Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw
trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów
międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je
pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa w tym ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,
posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

