Załącznik nr 7 – Klauzula Informacyjna oświadczenie
Klauzula informacyjna do zapytania ofertowego
Zgodnie z rozporządzeniem 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), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie, Plac
Teatralny 1, 01-950 Warszawa reprezentowane przez Dyrektora.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@teatrwielki.pl lub
korespondencyjnie na adres administratora wskazany powyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z
art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego poniżej 130 000 tys. zł.
b) na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z udzielanym
zamówieniem publicznym poniżej 130 000 tys. zł.tj. w celu zawarcia i prawidłowego wykonania
umowy.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa, w tym przepisów ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2020 poz. 2176) oraz umowy powierzenia danych osobowych w zakresie świadczenia usług
chmurowych
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, tzn. zawarcia i
wykonania umowy, a po tym czasie przez okres 25 lat w Zbiorze Umów, w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz
Akt zawarty w Instrukcji Kancelaryjnej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, zatwierdzonej przez Archiwum
Państwowe. W przypadku gdy Pani/Pana oferta nie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia
postępowania;
5. 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.
6. 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, a w dalszej
kolejności art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie
możliwe zawarcie umowy o udzielenie zamówienia.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany i profilowane, stosownie do art. 22 RODO.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną RODO, zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.
...............................................
(data i podpis zleceniobiorcy)

