INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
KONTRAHENTÓW
Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Spokojnej 13A,
01-044 Warszawa (dalej: „CPPC”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo
wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego.
Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych
osobowych.
W świetle powyższego CPPC informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa
z siedzibą w Warszawie przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa.
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty
tradycyjnej na adres: CPPC, 01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13A lub poczty
elektronicznej
na
adres
e-mail:
bezpieczenstwo@cppc.gov.pl
lub
msoczko@cppc.gov.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie w celu zawarcia i realizacji
umowy, w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako że
jest to niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem
umowy, a także w związku z obowiązkiem prawnym, o którym mowa w art. 6
ust. 1 lit. c RODO, określonym w art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4) Z uwagi na możliwość współfinansowania zamówienia ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa (dalej: „POPC”) odbiorcą Pani/Pana danych
osobowych może być Instytucja Zarządzająca POPC. Informację
o przetwarzaniu danych osobowych przez Instytucję Zarządzającą znajdzie
Pan/Pani na stronie Internetowej:
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/zasadyprzetwarzania-danych-osobowych-w-programie-polska-cyfrowa/.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 4 lata od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia lub przez cały czas trwania umowy,
jeżeli przekracza on okres 4 lat. W przypadku współfinansowania zamówienia
w ramach POPC, dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane do czasu
rozliczenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

6)

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest
również warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Odmowa podania danych będzie skutkowała odmową udziału
Pani/Pana w postępowaniu.
9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11) CPPC dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym
ujawnieniem lub zmianą, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

