
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Dane osobowe w Parku Kultury w Powsinie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem 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 zwanym dalej „RODO”/rozporządzenie) i aktualnie obowiązującą ustawą  
o ochronie danych osobowych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przepisami 
sektorowymi. 
W związku z prowadzonym postępowaniem, informujemy, że Administratorem danych osobowych 
Oferenta jest Park Kultury w Powsinie, z siedzibą w Warszawie (02-973) przy ul. Maślaków 1 
(„Administrator”), reprezentowany przez Dyrektora, adres e-mail: sekretariat@parkpowsin.pl  
tel. +48 22 648 48 11. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się  
z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres ochrona.danych@parkpowsin.pl bądź 
listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej. Oferent ma prawo dostępu do swoich 
danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do 
sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane 
dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych 
osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych. Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane 
niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
niniejszego postępowania, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy. 
Podanie przez Oferenta danych jest konieczne do przeprowadzenia ww. postępowania. 
Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed 
zawarciem umowy). Odbiorcami danych osobowych Oferenta będą te podmioty, którym mamy 
obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, 
organy kontrolne, upoważnieni pracownicy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na 
podstawie podpisanych umów. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez 
który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później 
tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku  
z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. 
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