Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w prowadzonych konkursach oraz postępowaniach
przetargowych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
1.

Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście
m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa. Z administratorem można
skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną: sekretariat@zgn.waw.pl

2.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się̨ kontaktować w temacie ochrony danych osobowych
drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: iod@zgn.waw.pl

3.

Państwa dane Administrator przetwarzać będzie w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia lub zapytania ofertowego, a także zawarcia i realizacji umowy. Podanie Danych Osobowych jest
dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia złożonej oferty a także
zawarcia i realizacji umowy oraz prowadzenia współpracy.

4.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
a)

zgoda osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu określonym w treści zgody - art. 6, ust. 1 lit a) RODO.

b)

wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem Umowy – art. 6, ust. 1 lit b) RODO.

c)

wypełnienie obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny – Art. 6,
ust. 1 lit. c) RODO.

d)
5.

wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym – Art. 6, ust. 1 lit. e) RODO

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania
pragniemy również poinformować Państwa iż wyrażoną zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Dane
osobowe przetwarzane w ramach łączącej strony umowy przetwarzane będą do jej zakończenia. W sytuacji gdy dane
osobowe przetwarzane są w ramach wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze okres
przetwarzania danych określa przepis prawa.

6.

Dane osobowe możemy przekazywać tylko gdy jest to związane ze świadczoną dla ZGN Śródmieście usługą, wynika
to z przepisów prawa lub zadań realizowanych w interesie publicznym oraz jeśli zaistnieje taka okoliczność w ramach
ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.

7.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8.

Państwa dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a)

Prawo dostępu do danych - Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące – Art. 15 RODO

b)

Prawo do sprostowania danych - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora
niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe – Art. 16 RODO

c)

Prawo do usunięcia danych - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego
usunięcia dotyczących jej danych osobowych – Art. 17 RODO

d)

Prawo do ograniczenia przetwarzania - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, w przypadkach opisanych w Art. 18 RODO

e)

Prawo do wycofania udzielonej zgody - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać
wyrażoną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych z zastrzeżeniem, iż Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – Art. 7
RODO.

f)

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym
z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(www.uodo.gov.pl) – Art. 77 RODO.

10. Przysługujące Państwu prawa mogą Państwo zrealizować kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając
wiadomość pod adres: iod@zgn.waw.pl

