Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników
kontrahentów
Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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) (dalej, „Rozporządzenie”),
informujemy Panią/Pana o przysługujących Pani/Panu uprawnieniach.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych w zakresie zadań realizowanych przez Centrum
Projektów Polska Cyfrowa, w ramach PO IG jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej
„CPPC”), mające siedzibę przy ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa.
Inspektor Danych Osobowych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
pisemnie na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
bezpieczenstwo@cppc.gov.pl.
Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy
Administratorem a Pani/Pana pracodawcą. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 f Rozporządzenia, jako że jest to niezbędne do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest realizacja umowy
zawartej pomiędzy Administratorem a Pani/Pana pracodawcą (dalej jako Umowa) oraz
utrzymanie bieżących kontaktów pomiędzy tymi podmiotami.
Okres przechowania danych osobowych
Dane osobowe będą wykorzystywane w celu wskazanym powyżej przez okres realizacji
Umowy i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości powstałych po jej zakończeniu. Po tym
okresie dane będą przechowywane przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego
Wykazu Akt przyjętego u Administratora na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553).
Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zaangażowanym w realizację Umowy jak
również dostawcom systemów i usług IT dla Administratora.
Prawa osoby fizycznej, której dane dotyczą
Na zasadach wynikających z RODO i z uwzględnieniem wskazanych tam ograniczeń,
przysługuje Pani/Panu:







prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
prawo do usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych może naruszać przepisy o
ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie będzie dochodziło do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
Dobrowolność podania danych osobowych i ich źródło
Zależnie od zasad współpracy, Administrator mógł pozyskać dane osobowe takie jak imię i
nazwisko, służbowy numer kontaktowy i adres e-mail, zajmowane stanowisko i zakres
uprawnień od Pani/Pana pracodawcy. W przypadku pozyskiwania danych od Pani/Pana
bezpośrednio przez Administratora, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
dobrowolne przy czym jest również warunkiem prowadzenia komunikacji pomiędzy
Administratorem a Pani/Pana pracodawcą za Pani/Pana pośrednictwem.

