Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego pozyskanych bezpośrednio
od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z treścią 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego
dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Wyższa Szkoła
Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa,
email: kontakt@wskip.edu.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach
związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób: elektronicznie pod adresem email:
iod@wskip.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w
zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.
U. z 2019 r., poz. 869).
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na
podstawie przepisów prawa lub umowy.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń
lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów
prawa.
7. Podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Odmowa podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15 RODO:
2) żądania sprostowania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 18 RODO;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza
przepisy RODO.
10. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do:
1) usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO;
2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21
RODO, gdyż podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
11. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 9 ppkt 1-3 należy skontaktować się z
administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych
kontaktowych.

