
 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania  

danych osobowych dla wykonawców 
(wersja z dnia 26.01.2021 r.) 

 

 

Wstęp 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Edukacji Informatycznej 

i Zastosowań Komputerów w Warszawie, z siedzibą główną przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 

Warszawa oraz siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 73, 02-006 Warszawa. Dbamy o ich poufność 

i przetwarzamy je zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje zawarcie i realizację umowy. 

Cel przetwarzania 

Państwa dane przetwarzamy w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy lub w celu 

podjęcia kroków do zawarcia tej umowy, realizacji praw i obowiązków wynikających ze 

wzajemnych zobowiązań, a także w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną 

roszczeń. 

Podstawa przetwarzania 

Dane osobowe: 

• Wykonawcy będą przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, zgodnie  

z art. 6 ust. 1 lit. b) 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 (dalej: RODO); 

• osób reprezentujących Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie obowiązku 

prawnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu właściwej reprezentacji 

Wykonawcy, dla zapewnienia ważności umowy oraz jej realizacji; 

• osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu/realizacji umowy  

(imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejsce lub stanowisko pracy) będą przetwarzane  

w prawnie uzasadnionym interesie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji 

umowy. 

Powyższe dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia  

lub obrony roszczeń, wynikłych na tle stosowania umowy zawartej z Wykonawcą, zgodnie  

z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Odbiorcy danych 

Dane mogą zostać przekazane lub udostępnione w całości lub części innym podmiotom. 

Potencjalne kategorie odbiorców to: 

− dostawcy usług IT, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi związane 

z utrzymaniem systemów informatycznych, 

− inni odbiorcy danych: instytucje upoważnione na mocy prawa, instytucje współpracujące 

z Ośrodkiem, współpracownicy, kontrahenci i klienci Ośrodka, pod warunkiem, że będzie 

to niezbędne do realizacji umowy, zlecenia lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora, 

− inne podmioty przetwarzające dane na wyłączne polecenie Administratora, zobowiązane do 

ochrony powierzonych im danych na podstawie umowy. 

 



 

 

Okres przechowywania 

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania  

w wyżej wymienionych celach, jak również przez okres trwania obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z przepisów prawa. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać 

wydłużony o czas niezbędny do zorganizowania trwałego zniszczenia dokumentów. 

Realizacja praw i obowiązków 

Przysługuje Państwu: 

− prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia i sprostowania,  

− prawo do przenoszenia danych,  

− prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

− prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze 

szczególną sytuacją (w przypadku osób wskazanych do kontaktu/realizacji umowy). 
 

Państwa dane mogą być przetwarzane częściowo automatycznie za pomocą komputerów, 

jednak nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

Dane kontaktowe 

W przypadku pytań dotyczących Państwa danych osobowych, związanych z procesem 

realizacji umowy, prosimy o kontakt z pracownikami Działu Organizacyjnego pod nr telefonu 

22 579 41 46. 

 

We wszystkich innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się 

Państwo kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych: telefonicznie na numer 22 626 

83 90, na adres poczty elektronicznej iod@oeiizk.waw.pl  lub listownie na adres siedziby 

głównej. 


