
Zapytanie Ofertowe na 

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i zezwoleń  dla zadania polegającego na 

przebudowie oraz dostosowaniu do obowiązujących przepisów budynku oddziału BibliotekiGłównej Województwa Mazowieckiego  

przy ul. Sułkowskiego 26 w Warszawie 

Techn. 26.ZO.4.2019 

 

 

 
 

Załącznik nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA „RODO” 

 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 
informuje, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy -Biblioteka 

Główna Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie,ul. Koszykowa 26/28; 

2)  inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece jest Pan Włodzimierz Kołacz e-mail: 

iod@koszykowa.pl, tel. (+ 48 22) 537 41 91; 

3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu 

realizacji procesu wyboru wykonawcy, na podstawie prowadzonego postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, o wartości poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i zezwoleń  dla 

zadania polegającego na przebudowie oraz dostosowaniu do obowiązujących przepisów budynku 

oddziału BibliotekiGłównej Województwa Mazowieckiego przy ul. Sułkowskiego 26 w Warszawie 

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wymienionym powyżej, dane osobowe mogą 

być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie 

przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej 

celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) 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; 

8) 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 osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

9) podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz realizacji postanowień umownych, nie podanie danych będzie skutkowało brakiem 

możliwości rozpatrzenia złożonej oferty. 

 
 

 


