INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016
roku 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)
informuję, że:
1. Administrator danych osobowych
a. Administratorem Pani / Pana danych jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego (dalej: Administrator).
b. Z Administratorem można kontaktować się listownie na adres: al. Jana Pawła II 12, 00-124
Warszawa, poprzez e-mail: kontakt@niv.gov.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer:
22 468 44 00.
2. Inspektor Ochrony Danych
a. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD).
b. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc e-mail
na adres: iod@niw.gov.pl lub na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych oraz okres przechowywania
a. Podjęcie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy dostawy towarów
lub świadczenia usługi zawartej z Administratorem w związku z czynnościami podjętymi
przed zawarciem umowy na Państwa wniosek oraz realizacji postanowień umownych:
- Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie 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).
- Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do wygaśnięcia roszczeń
związanych z jej prawidłową realizacją.
b. Realizacja obowiązków prawnych Administratora związanych z wystawieniem faktur,
prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej
- Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z ustawą
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku Ordynacja podatkowa.
- Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, nie dłużej jednak
niż okres przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych (podatki).
c. Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, na podstawie uzasadnionego
interesu prawnego Administratora.
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią)
oraz przepisy ogólne.
- Dane będą przechowywane przez okres wygaśnięcia roszczeń (np. o prawidłowe
wykonanie umowy) lub do złożenia skutecznego sprzeciwu.
4. Jakie dane osobowe są przetwarzane i skąd zostały pozyskane?
a. Administrator przetwarza przede wszystkim dane pozyskane bezpośrednio od Państwa
jako Kontrahentów Administratora, w zakresie danych osobowych nam przekazanych.
Do powyższych celów dane mogą być pozyskiwane również z rejestrów publicznych w
zakresie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy dostawy towarów lub
świadczenia usług.
5. Przetwarzanie danych szczególnych kategorii oraz danych dotyczących wyroków skazujących
i naruszeń prawa.
a. Przetwarzanie danych szczególnych kategorii (dane osobowe ujawniające pochodzenie
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,

przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych,
danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub
danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby) oraz danych
dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa będzie miało miejsce wyłącznie,
gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku Administratora wynikającego
z przepisów prawa i w celu realizacji wymogów tego prawa.
6. Informacja o wymogu podania danych
a. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy
(z wyjątkiem informacji opartych na wyrażonej zgodzie, gdzie podanie danych jest
dobrowolne i nie wpływa na zawarcie i realizację umowy).
b. Podanie danych osobowych w związku z wystawieniem faktury jest Państwa obowiązkiem
ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wystawienia przez
Administratora faktury.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
a. Prawo dostępu do swoich danych, w tym otrzymania ich kopii.
b. Prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych.
c. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
d. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (wyłącznie w przypadku, w którym dane
nie są niezbędne do realizacji obowiązku prawnego, czyli w momencie rezygnacji ze
współpracy na etapie przed zawarciem umowy).
e. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonujemy na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. O ile dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
f. Prawo do przenoszenia danych (otrzymanie od Administratora danych osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego, które zostały dostarczone na podstawie umowy lub zgody, mogą Państwo
zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi).
8. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli dane
są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
9. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa (w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych).
10. Odbiorcy danych
a. Instytucje i organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
b. Dane osobowe mogą zostać udostępnione na stronie internetowej Administratora oraz
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w ramach dostępu do informacji publicznej
(Administrator analizuje każde zapytanie i w miarę możliwości zabezpiecza dane stosując
anonimizację).
c. Podmioty zewnętrzne wspierające Administratora, np. podmioty odpowiedzialne
za obsługę systemów informatycznych i sprzętu.
- Wszystkie podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych
na podstawie upoważnienia lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.
- Wszystkie podmioty zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza obszar Europejski Obszar
Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą
profilowane.

