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Załącznik nr 7 do SIWZ

INFORMACJE PODSTAWOWE 
DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA : Świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób
znajdujących się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w

Toruniu wraz z zabezpieczeniem technicznym obiektu

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) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Centrum Sztuki  Współczesnej  Znaki
Czasu w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń.

2. Inspektorem ochrony danych w Centrum Sztuki Współczesnej  Znaki Czasu w Toruniu jest
Pani Małgorzata Kopczyńska, e-mail: iod@csw.torun.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w
przepisach prawa, tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na Świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znaj-
dujących się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w To-
runiu wraz z zabezpieczeniem technicznym obiektu,  prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi  art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w zw. z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z
regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych CSW jako podmiot zama-
wiający zobligowany jest do przeprowadzenia przewidzianej przepisami prawa procedury,
której przeprowadzenie wiąże się z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobo-
wych. Biorąc powyższe pod uwagę podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest nie-
zbędne do wykonania szeregu czynności – poczynając od korespondencji prowadzonej w ra-
mach postępowania, kończąc zaś, w przypadku wyboru Pani/Pana oferty, na zawarciu umo-
wy o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych osoby będą osoby lub podmioty, którym udostęp-
niona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pra-
wo zamówień publicznych.

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego, w tym w złożonej przez Panią/Pana ofercie oraz w prowadzonej z Panią/Panem
korespondencji, będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następujące-
go po roku, w którym zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne-
go. W przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy w ramach niniejszego postępowania, dane
osobowe zawarte  w umowie  o udzielenie  zamówienia  publicznego będą przechowywane
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przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło rozli-
czenie umowy.
/podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i ar-
chiwach, Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 październi-
ka 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materia-
łów archiwalnych  do  archiwów państwowych  i  brakowania  dokumentacji  niearchiwalnej
oraz obowiązująca u Administratora Instrukcja Kancelaryjna oraz Jednolity Rzeczowy Wy-
kaz Akt wprowadzone zarządzeniem nr 9/2015 Dyrektora CSW z dnia 30 grudnia 2015 r./

8. 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;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a)  w związku z art.  17 ust.  3 lit.  b,  d  lub e RODO prawo do usunięcia  danych
osobowych
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-
wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO. 

10. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczą-
cych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udzia-
łem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okre-
ślonych danych wynikają z ustawy Pzp;  


