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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 zwanego dalej 

„RODO” 

 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży 

Granicznej im. Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony 

Robotników 23, 02-148 Warszawa. 

Dane Kontaktowe: 

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego 

ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa 

e-mail: nadwislanski@strazgraniczna.pl 

tel.: 22 500 33 01 

II. Inspektor ochrony danych 

Inspektorem danych osobowych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego 

Oddziału Straży Granicznej. Kontakt z inspektorem: e-mail: nadwislanski.woi@strazgraniczna.pl, 

tel. 22 500 30 62. 

III. Cele i podstawy przetwarzania. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji 

zapytania ofertowego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zamówienia polegającego na prowadzeniu 

konsultacji psychiatrycznych na rzecz cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla 

Cudzoziemców w Lesznowoli w ramach projektów pt. „Organizacja powrotów przymusowych 

cudzoziemców” projekt nr „11/1-2015/BK-FAMI oraz „Infrastruktura i procedury azylowe” projekt nr 

12/1-2015/BK-FAMI finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, 

Migracji i Integracji, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

IV. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja w oparciu o art. 33 ustawy o finansach publicznych oraz art. 10 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej. 
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V. Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji zamówienia publicznego, 

a następnie przechowywane  przez okres 5 lat. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

posiadają Państwo: 

 prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa; 

 prawo sprostowania Państwa danych osobowych; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO; 

 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

 

nie przysługuje Państwu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

VII. 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji 

wobec Pani/Pana, jak również Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. 

 

 


