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Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych Wykonawcy/Zleceniobiorcy 

Szanowna Pani / Szanowny Panie, 

W związku z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (zwanego dalej RODO), 

zobowiązani jesteśmy przedstawić następujące informacje o zasadach przetwarzania Pani / Pana 

danych osobowych. 

1. Administratorem danych jest Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy, email: sekretariat@bpursus.waw.pl, tel. (22) 882 43 00, adres do korespondencji: ul. 
Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty 
elektronicznej iod@bpursus.waw.pl. 

2. Dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy z Panią / Panem (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO) oraz w  celu wywiązania się przez Bibliotekę z ciążących na niej obowiązków prawnych (art. 
6 ust.1 lit c RODO). Dane mogą również być przetwarzane w celu udostępnienia informacji 
publicznej na podstawie ciążącego na Bibliotece obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
Dane mogą być również przetwarzane w celu nawiązania ewentualnej dalszej współpracy na 
podstawie uzasadnionego prawnie interesu Biblioteki, jakim jest realizacja statutowych zadań, w 
tym przygotowanie i realizacja zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

3. Dane przechowywane są do końca okresu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową 
lub do końca okresu przechowywania wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, przy czym 
zastosowanie ma najdłuższy okres, lub do chwili wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
mającego na celu ewentualną dalszą współpracę. 

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane w imieniu Biblioteki w celu i w 
zakresie określonym przez Bibliotekę. Odbiorcami danych mogą być również podmioty 
wnioskujące o informacje publiczne.  

5. Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu 
na swoją szczególną sytuację. Korzystanie z tych praw odbywa się na zasadach i na warunkach 
określonych w Rozporządzeniu. 

6. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy. 
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