KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) zwanego dalej
„Rozporządzeniem” informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica
z siedzibą w Lubinie ul. M. Skłodowskiej – Curie 6, tel.: 76 7468390 e-mail: sekretariat@mbplubin.pl
– zwana dalej „Biblioteką”.
2) Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica z siedzibą w Lubinie wyznaczyła Inspektora Ochrony
Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych i realizacji swoich
praw - tel.: 76 7463965, e-mail: iod@mbplubin.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia i/lub rozpatrzenia składanej oferty zgodnie
z art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia (na podstawie Pani/Pana zgody).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) wewnątrz naszej instytucji pracownicy zajmujący się udzielaniem zamówień publicznych
(np. pracownicy Działu Administracji).
b) na zewnątrz instytucji podmioty którym powierzono dane na podstawie umowy powierzenia, organy
i podmioty którym dane osobowe jesteśmy zobowiązani przekazać na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym.
7) 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.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w szczególności w zakresie: imienia, nazwiska, stanowiska,
adresu, NIP i innych, jeśli zostały podane jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych
jest rezygnacja z rozpatrzenia składanej oferty.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

