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Załącznik 5 do Zaproszenia do złożenia oferty 

Klauzula informacyjna RODO 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna 

Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa; 

b) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych 

osobowych w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, z którym może się Pan/Pani 

skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej  

e-mail: iod@rodzinnawarszawa.pl  

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO –  

w celu przygotowania, zawarcia umowy oraz wykonania zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c, f RODO w celu zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z 

wykonywaniem zamówienia; 

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które na podstawie 

przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane 

osobowe dla których Administratorem jest Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanie przez: 

a.  okres niezbędny do realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO; 

b.  okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń z tytułu wykonania zamówienia, gwarancji i 

rękojmi, tj. do czasu ich przedawnienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;  

f) Podane przez Panią/Pana dane osobowe bezpośrednio Pani/Pana dotyczące  

są wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

niepodanie danych osobowych, skutkować może odmową udzielenia zamówienia; 

g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

h) Posiada Pani/Pan: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

c. 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 **, 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

i) Nie przysługuje Pani/Panu: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b. 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. 
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* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszyć integralności protokołu oraz jego załączników. 

** 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. 

 


