
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniu 

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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej 

„RODO”) Ośrodek informuje, że: 

1) Administratorem danych osób fizycznych – Oferentów/ Wykonawców jest Ośrodek Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Bema 91, 01-233 Warszawa, 

tel. 22 571-50-00, http://ops-wola.waw.pl/opswola/ 

2) Administrator w trybie art. 37 RODO powołał inspektora ochrony danych, z którym można 

się kontaktować pod adresem: iod@ops-wola.waw.pl 

3) Dane osobowe Oferenta/ Wykonawcy przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą na zasadach określonych w ustawie  

o finansach publicznych ( art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).  

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być:  

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy 

wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem 

przetwarzają powierzone przez Administratora dane tj. Prezydent m.st. Warszawy  

w związku z realizacją zobowiązania z tytułu obsługi jednostek miejskich m.st. 

Warszawy przez Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m.st. Warszawy  

w zakresie jednego numeru NIP 525-22-48-481, dostawcy usług takich jak hosting 

poczty elektronicznej i strony internetowej, podmioty świadczące usługi prawne/ 

doradcze, obsługę IT. 

5) Dane osobowe Oferentów będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z ustawą  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6) W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych Oferent/Wykonawca posiada:  

a) prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,  

b) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

7) Oferent/Wykonawca  w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem 

przetwarzaniu danych przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego- 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8)  Podanie danych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.  

9)  Dane Oferenta/Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

profilowane stosownie do art. 22 RODO. 


