KLAUZULA INFORMACYJNA
dla Wykonawców oraz pracowników i współpracowników Wykonawców

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy PragiPółnoc w Warszawie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Terespolskiej 15A, 03-813 Warszawa.
Administrator informuje, że:
1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w
Warszawie możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@srpragapolnoc.pl lub pod
adresem Administratora: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A,
03-813 Warszawa.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów
prawa lub w celu zawarcia i realizacji umowy z Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w
Warszawie.
3.

Przesłankami legalizującymi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych są:
-

art. 6 ust. 1 lit.b RODO – w celu zawarcia i/lub realizacji umowy;

-

art. 6 ust. 1 lit.c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze
określonych w przepisach krajowych lub unijnych odnoszących się do zamówień publicznych,
przedmiotu umowy oraz ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie przepisów
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;

-

art. 6 ust. 1 lit. f RODO –prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, tj.:
•

ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami;

•

potrzeba

posiadania

stałego

kontaktu

z

osobami

wskazanymi

przez

Wykonawcę,

odpowiedzialnymi za realizację umowy, przy czym z chwilą podjęcia przez tę osobę czynności
w ramach wykonywania umowy, takich, które podlegają obowiązkowi udokumentowania,
zmianie ulegnie przesłanka przetwarzania danych osobowych, którą od tego momentu będzie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze dot. m.in.
archiwizowania dokumentów).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez upoważnione do tego osoby.
5. Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być:
-

podmioty zapewniające na rzecz Sądu obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy
oprogramowania

do

zarządzania

systemami,

podmioty

świadczące

obsługę

techniczną

oprogramowania oraz kancelarie świadczące obsługę prawną Sądu;
-

podmioty upoważnione do tego z mocy prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
wewnętrznymi regulacjami dot. archiwizacji.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów określonych w
pkt 2.

8. W odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. Pani/Pana

dane

osobowe

nie

będą

przekazywane

do

państwa

trzeciego

lub

organizacji

międzynarodowej.
10. Przysługuje Państwu:
-

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących – w celu
realizacji niniejszego żądania administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;

-

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych danych osobowych z
zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy;

-

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;

-

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania,
że przetwarzanie udostępnionych danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. W zakresie jakim Pani/Pana dane przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – w związku z Pani/Pana szczególną
sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
12. Pani/Pana dane osobowe pochodzą od podmiotu uczestniczącego w wyłonieniu wykonawcy zamówienia
publicznego lub podmiotu będącego stroną umowy zawieranej z Sądem Rejonowym dla Warszawy
Pragi-Północ w Warszawie i przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie wynikającym z
odpowiednich przepisów prawa lub w celu zawarcia i realizacji umowy z Sądem Rejonowym dla
Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

Podmiot będący oferentem lub stroną umowy zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych odpowiednio w art. 13 lub 14 RODO w stosunku do osób fizycznych, od
których dane pozyskane zostały bezpośrednio lub pośrednio i przekazane zostały Sądowi Rejonowemu dla
Warszawy Pragi-Północ w Warszawie w celach określonych w niniejszej klauzuli.

