Szanowni Państwo!
W związku z nawiązaniem współpracy, zmuszeni będziemy wykorzystywać informacje
o Państwu oraz Waszym personelu. Informacje te stanowią chronione prawem dane osobowe.
W związku z powyższym, prosimy o uważną lekturę oraz przekazanie tego zawiadomienia
Państwa personelowi zaangażowanemu we współpracę z NIW.
W zawiązku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z 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 (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa.
Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres poczty
elektronicznej kontakt@niw.gov.pl, telefonicznie pod numerem +48 601 901 225 lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt
z inspektorem ochrony danych osobowych, Szymonem Matyllą e-mail:
iod@niw.gov.pl.
3. Państwa dane osobowe posłużą nam do zawarcia, realizacji oraz rozliczenia należności
powstałych w związku z naszą współpracą.
4. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zasada, która głosi, że stosowanie danych
osobowych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO).
5. Nie wykluczamy również możliwości sięgnięcia po dokumenty zawierające Państwa
dane w przypadku wejścia z Państwem w spór sądowy, na podstawie przesłanki
pozwalającej przetwarzać dane osobowe w prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust.
1 lit. f RODO).
6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo
do wezwania Administratora do usunięcia danych (prawo to jest skuteczne w przypadku
zakończenia współpracy), prawo do wezwania Administratora do ograniczenia
przetwarzania między innymi przez okres potrzebny na aktualizację danych, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Ponadto przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
8. Państwa dane osobowe wykorzystywane będą przez okres trwania umowy współpracy,
a następnie, przez okrez ewentualnych roszczeń z nią związanych.
9. Zawiadamiamy, że do Państwa danych, potencjalnie, dostęp uzyskać mogą inne
podmioty, o ile uprawnione są do tego z mocy prawa (np. w związku z prowadzeniem
kontroli u Administratora).
10. Z uwagi na fakt, że jesteśmy podmiotem administracji publicznej, dostęp do Państwa
danych jest również możliwy w trybie dostępu do informacji publicznej (przypadki
takie każdorazowo poddajemy jednak analizie i anonimizujemy wszystkie dane, które
wolno nam w ten sposób zabezpieczyć).
11. Przy realizacji swoich zadań, Administrator wspiera się pomocą firm zewnętrznych
świadczących usługi (należących do kategorii odbiorców): usługi poczty elektronicznej;
usługi hostingu danych; usługi administracji infrastrukturą IT; usługi dostarczania
oprogramowania w modelu SaaS oraz, wyłącznie w zakresie udostępnienia obszaru
przetwarzania, podmiot wynajmujący powierzchnię biurową, w której zlokalizowana
jest siedziba Administratora.

12. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia
jakichkolwiek decyzji.
13. Podanie danych jest wymagane w celu zawarcia i realizacji umowy. Zaniechanie
podania danych może uniemożliwić zawarcie umowy lub jej realizację.

