Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Klientów i Kontrahentów Biblioteki Narodowej
Dotyczy czynności związanych z przygotowaniem zamówienia:
VI.2110.61.2019 (117) z dnia 19.09.2019 r.
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 RODO)
informujemy, iż:
Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych w ramach kontaktów z
Biblioteką Narodową jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości
213, 02-086 Warszawa.
Może Pani/Pan skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość
na adres e-mail: daneosobowe@bn.org.pl lub wysyłając pismo na adres podany wyżej.

1.

Jakie dane osobowe przetwarzamy, skąd je uzyskaliśmy oraz co nas uprawnia do ich
przetwarzania?
W niniejszej klauzuli Biblioteka Narodowa informuje o wszelkich formach wykorzystania danych
osobowych w odniesieniu do osób fizycznych będących odpowiednio:
a) klientami, kontrahentami, oferentami, wykonawcami, współpracownikami oraz osobami
realizującymi inne zadania na rzecz Biblioteki Narodowej, w tym potencjalnymi;
b) oferentami, dostawcami, zleceniobiorcami, wykonawcami realizującymi zamówienia dostaw,
usług i robót budowlanych na rzecz Biblioteki Narodowej;
c) najemcami, użyczającymi, osobami współpracującymi w zakresie organizacji konferencji,
spotkań, uroczystości,
d) wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub
reprezentantami osób wymienionych w pkt. a), b), c),
e) innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur oraz
innych dokumentów finansowych.
W przypadku przekazania przez Panią/Pana danych osobowych swoich pracowników lub
współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do
nich i powinna zostać przez Panią/Pana im udostępniona na podstawie
obowiązku
informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane
zostały Administratorowi i których dane pośrednio Pani/Pan pozyskał, chyba że ma zastosowanie
co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Biblioteka Narodowa może pozyskiwać dane osobowe z ogólnodostępnych źródeł, jak np.
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy lub strony
internetowe.
W związku z powyższym Administrator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe
Pani/Pana dotyczące: imię i nazwisko, PESEL, nr dokumentu ze zdjęciem, dane adresowe, numer
NIP lub REGON, dane kontaktowe (adres e-mail i numeru telefonu lub faksu), numer rachunku
bankowego, numer rejestracyjny samochodu.
Biblioteka Narodowa przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy:
a.

przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Pani/Pana,
w tym przekazania przez Panią/Pana danych osobowych swoich pracowników
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lub współpracowników, jeżeli Pani/Pan jest stroną umowy zawartej z Biblioteką
Narodową;
b.

przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych,
np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami, lub
wprost nakazuje nam to przepis prawa, np. udostępnienia Pani/Pana danych na żądanie
właściwych organów lub sądów;

c.

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia świadczonego na rzecz
Biblioteki Narodowej na dostawy, usługi, roboty budowlane;

d.

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umów, porozumień o współpracy
z Biblioteką Narodową,

e.

przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji obowiązków archiwizacyjnych zgodnie
z przepisami archiwalno-kancelaryjnymi obowiązującymi w Bibliotece Narodowej;

f.

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Bibliotekę
Narodową w interesie publicznym;

g.

przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Biblioteki
Narodowej lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Pani/Pana interesy ani
podstawowe prawa i wolności. Należy pamiętać, że podczas przetwarzania danych
osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym
uzasadnionym interesem a Pani/Pana prywatnością;

h.

w pewnych sytuacjach możemy poprosić o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych.

2. W jakim celu wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe?
Biblioteka Narodowa przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji
wynikających z przepisów prawa dotyczących m.in.:
•

obsługi umów cywilno-prawnych, na podstawie przepisów szczegółowych,

•

czynności przygotowawczych przed udzieleniem zamówienia (np. rozeznanie
rynku),

•

realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,

•

realizacji zamówień w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych,

•

prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,

•

realizacji zadań wynikających z ustaw, w szczególności z ustawy o bibliotekach,

•

archiwizacji posiadanych dokumentów oraz danych.

3. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
• przez okres zgodny z przepisami archiwalno-kancelaryjnymi obowiązującymi w Bibliotece
Narodowej

4. Komu przekazujemy Pani/Pana dane?
Biblioteka Narodowa, jako instytucja państwowa, działa w oparciu o szereg przepisów, zarówno
prawa krajowego, jak i Unii Europejskiej.
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Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uczestniczącym w realizacji
projektów, umów czy innych zadań Biblioteki Narodowej.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także podmioty powiązane z Biblioteką
Narodową, świadczące usługi na rzecz Biblioteki Narodowej oraz podmioty współpracujące z
Biblioteką Narodową.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione ministerstwu właściwemu ds. kultury, jako
instytucji nadzorującej oraz innym odbiorcom na pisemny wniosek na podstawie przepisów
prawa.
Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski
Obszar Gospodarczy. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przenieść
Pani/Pana dane osobowe poza UE / EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia
w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest
stosowany w celu ochrony danych.

5. Przysługujące Pani/Panu uprawnienia
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem danych osobowych
przetwarzanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń
wykonawczych w zakresie:
•

skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania w odniesieniu do przechowywania
danych w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej/prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

•

skorzystania z prawa do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
osobie której dane osobowe dotyczą, z uwagi na wyłączenie art. 17 ust. 3 lit. b., d. lub e.
RODO.

•

skorzystania z prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 RODO z osobie,
której dane osobowe dotyczą.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające
sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny z wyłączeniem sytuacji,
gdy przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych stanowi przepis prawa, lub zawarta
między stronami umowa.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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