SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147
Warszawa. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektorochronydanych@pansa.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
•

Udokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia na mocy regulaminu otwartego (poza PZP) i jego
archiwizacja, a przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora tj. wybór najkorzystniejszego oferenta (RODO art. 6 ust. 1 lit. f) oraz jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (RODO art. 6 ust. 1 lit. b).

•

Zawarcia umowy oraz jej realizacji, a przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest Pani/Pan, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (RODO art. 6 ust. 1
lit. b).

•

Przechowywanie

i

wystawianie

dokumentów

księgowych

oraz

sprawozdawczości

wewnętrznej,

a przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan, lub do podjęcia działań
na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (RODO art. 6 ust. 1 lit c) oraz jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - zapewnienie
rozliczności działań podjętych przez wykonawców (RODO art. 6 ust. 1 lit f).
Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po upływie 6 lat od zakończenia umowy.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów i usług IT, firmom doradczym i
konsultingowym, kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi niszczenia dokumentacji oraz mogą zostać
udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek np. policja. W zakresie wynikającym z RODO
i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2
w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy przez Administratora. Taki
transfer może jednak prowadzić m.in. Microsoft jako dostawca usługi Microsoft 365 w ramach korzystania z
globalnych usług chmurowych świadczonych np. przez Microsoft. Microsoft realizuje transfer poza EOG stosując
mechanizmy zabezpieczeń oparte o standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu / zawarcia i
zrealizowania umowy, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i/lub zrealizowania umowy.
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