KLAUZULA INFORMACYJNA
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.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.03), (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”,
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą w
Dąbrowie Górniczej, przy Placu Wolności 1; tel. 32 733 88 00 fax 32 733 87 87, e-mail:
sekretariat@palac.art.pl
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Pałacu Kultury Zagłębia:
tel. 32 733 88 26, e-mail: iod@palac.art.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO
w celu realizacji ustawowych zadań Pałacu Kultury Zagłębia
związanych
z zamówieniem publicznym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz wewnętrznych
regulacji (Zarządzenie Nr 28/2014 Dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia w sprawie:
wprowadzenia regulaminu udzielania przez Pałac Kultury Zagłębia zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym na podstawie
odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty
którym dane zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 z późn.zm).
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem wynikającym z postanowień Zarządzenia, związanym
z udzielonym zamówieniem publicznym;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany (w tym nie podlegają profilowaniu), stosownie do art. 22 RODO;
7. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania
danych, którym podlega Administrator.
8. Posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do podanych danych;
- prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
- prawo do ograniczenia ich przetwarzania;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
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. e
RODO.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
**
Wyjaśnienie: 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.

