
OBOWIĄZEK	INFORMACYJNY	DOTYCZĄCY		

UCZESTNIKÓW	POSTĘPOWANIA	OFERTOWEGO	

 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. 
Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Bednarskiej 11. Z Administratorem mogą się 
Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@bednarska.art.pl 
bądź telefonicznie na numer telefonu 22 826 63 14. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w każdej 
sprawie związanej z ochroną danych w formie elektronicznej pisząc na adres: iod@bednarska.art.pl lub 
w formie tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem Ochrona Danych. 

3. Dane osobowe przetwarzamy w celach: 
a) wyłonienia dostawcy/wykonawcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia; 
b) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia; 
c) przechowania i archiwizacji danych i dokumentów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) 

Rozporządzenia; 
d) udzielenia odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i e) 

Rozporządzenia. 
4.  Przetwarzanie danych oparte jest na: 

a) wyrażonej zgodzie, art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia; 
b) podstawie umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

b) Rozporządzenia; 
c) obowiązku prawnym ciążącym na Administratorze, wynikającym w szczególności z przepisów 

prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia , np. gdy postępowanie prowadzone jest w 
związku z udzielonym dofinansowaniem z programów unijnych; 

d) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia. 

5. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody będziemy przetwarzać do momentu 
jej wycofania,  pragniemy również poinformować Państwa, iż wyrażoną zgodę mogą̨ Państwo wycofać 
w dowolnym momencie. Dane osobowe przetwarzane w ramach łączącej strony umowy przetwarzane 
będą̨ do jej zakończenia. W sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są̨ w ramach wypełnienia 
obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze okres przetwarzania danych określa przepis prawa. 

6. Zbieramy i przetwarzamy następujący zakres danych: 
a) dane osobowe w zakresie przedstawiciela reprezentującego podmiot i/lub jego pracownika (np. 

imię i nazwisko, stanowisko); 
b) dane podmiotowe (np. nazwa i adres podmiotu, dane osoby reprezentującej); 
c) dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail); 
d) dane identyfikacyjne (np. numer NIP, numer KRS, numer REGON); 
e) dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej korespondencji); 
f) dane kontraktowe (np. dane wynikające z złożonych ofert); 
g) dane dotyczące powiązań prawnych (np. informacje niezbędne do realizacji dyspozycji 

zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, upoważnieniem); 
h) dane dostępne publicznie (np. dane z KRS, dane z CEDIG). 

7. Dane osobowe możemy przekazywać tylko, gdy jest to związane ze świadczoną dla Administratora 
usługą, wynika to z przepisów prawa lub zadań realizowanych w interesie publicznym. 

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
9. Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).  

Możemy jednak w uzasadnionych przypadkach np. w celu potwierdzenia danych lub zweryfikowania 
złożonych oświadczeń pozyskać dane z: 
• Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; 
• Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej; 
• lub od podmiotu, którego jesteś pracownikiem wskazanym przez podmiot do jego reprezentowania 

w prowadzonym postępowaniu. 
10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one 

profilowaniu, a przetwarzanie danych nie wywołuje negatywnych skutków prawnych lub nie wpływa 
na Państwa w żaden inny sposób. 

11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują̨ Państwu następujące prawa: 
a) dostępu do swoich danych; 



b) uzyskania kopii danych; 
c) sprostowania danych (aktualizacji); 
d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); 
e) ograniczenia przetwarzania; 
f) wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie; 
g) do wycofania zgody; 
h) wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych). 

12. Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować osobiście składając pisemny wniosek, drogą 
elektroniczną lub listownie na wskazane poniżej adresy: 

a) adres e-mail: iod@bednarska.art.pl  
b) adres korespondencyjny: Warszawa, ul. Bednarska 11 z dopiskiem „Ochrona Danych”. 

 


