
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów/ 
 osób ich reprezentujących/ osób wskazanych do kontaktu  

 
Zgodnie z art.13 i 14 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy, że 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Płocku z siedzibą przy ul. 
Gałczyńskiego 26, 09-402 Płock, tel. 24 366-53-70, e-mail sekretariat@bpplock.pl zwana dalej 
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. 
 
Kontakt z  inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora w sprawach związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest za pomocą: adresu  e-mail: iod@bpplock.pl  

 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 
1. w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
2. w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa (księgowych, finansowych, archiwizacji), zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit. c RODO; 

3. w celu kontaktu ze wskazanymi w umowie osobami oraz w celach wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w sytuacji ewentualnego ustalenia 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

 
W przypadku osób reprezentujących lub wskazanych do kontaktu przez kontrahentów przetwarzamy 
Państwa dane w niezbędnym zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (np. nr telefonu, 
adres e-mail).  

 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania w imieniu 
Administratora, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy (np. dostawcy usług informatycznych, 
usług hostingowych). 
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku nie 
podania danych niemożliwe jest zawarcie umowy. 
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
 
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych  odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której 
dane dotyczą, ma Pani/Pan prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
Cofnięcie zgody nie wpływa  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.  
 
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem 
przepisów prawa przysługuje  Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. 
 
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji 
międzynarodowych. 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu 
przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa wygasła lub została rozwiązana, a 
po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Okres 
przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. 
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