Załącznik nr 1
Informuję, że zapoznałam/łem się z treścią oferty oraz informacjami dotyczącymi ochrony danych
osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Kultury Wilanów z siedzibą
w Warszawie przy ul. Kolegiackiej 3 moich danych osobowych i innych danych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym i dokumentach załączonych do tego formularza w celu realizacji
ogłoszenia, w tym weryfikacji zgłoszenia i nawiązania kontaktu w celu współpracy.

……………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………
(czytelny podpis)

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
W związku z odpowiedzą na ogłoszenie, szanując prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział, kto
i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiamy wszelkie informacje z tym
związane:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Kultury Wilanów z siedzibą
w Warszawie przy ul. Kolegiackiej 3 (kod: 02-960 Warszawa).
2) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) realizacji ogłoszenia – podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej
RODO,
2) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679).
3) Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich
przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy o współpracy albo upływu 2 lat
od ich pozyskania albo do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń
wynikających z realizacji zapytania ofertowego.
4) W każdym czasie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jednakże
nie będzie wówczas możliwe nawiązanie z Toba współpracy. W takim przypadku dane te
podlegają usunięciu, z wyjątkiem danych niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń.
5) Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia
lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania
od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
6) Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7) Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek
przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące
na naszą rzecz usługi księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę,
a ponadto zarządcy budynku, wykonawcy działający na nasze zlecenie. Ponadto Twoje dane będą
udostępniane upoważnionym pracownikom/współpracownikom Administratora w związku
z realizacją ogłoszenia.
8) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować
się na adres siedziby głównej Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
ido@kulurawilanow.pl.

