Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Telewizję Polską S.A.

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
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) dalej: RODO – informuje się, iż:
Administratorem danych osobowych Oferentów, wskazanych w treści składanych formularzy ofert
(wraz z załącznikami do nich) jest Telewizja Polska S.A. (TVP) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P.
Woronicza 17, 00-999 Warszawa. Jeżeli Oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osoby prawnej, dalej używane określenie „Oferent” ma zastosowanie do osób
reprezentujących tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną.
Dane osobowe Oferenta przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody
wyrażonej na formularzu oferty w celu przystąpienia do udziału w postępowaniu przetargowym, a także
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu związanym z rozstrzygnięciem ewentualnych roszczeń z
tytułu udziału w tym postępowaniu.
Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania, a następnie będą
przechowywane zgodnie z zasadami archiwizacji.
Oferent posiada następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych jego dotyczących:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących oraz żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
d) prawo do wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpłynie na przetwarzanie, które
miało miejsce do momentu jej wycofania;
e) prawo do ograniczenia przetwarzania;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych Jego dotyczących narusza przepisy RODO.
W celu zrealizowania powyższych uprawnień oraz w razie potrzeby kontaktu z Inspektorem Ochrony
Danych, wyznaczonym przez TVP można kierować korespondencję się mailowo, pod adresem
rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych/przetarg nieruchomości”.
Podanie przez Oferenta danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu
przetargowym.
Dane Oferenta nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe Oferenta mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym usługi dla
TVP z zakresu pomocy prawnej, a także powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na
piśmie zgodnie z art. 28 RODO podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A np.
w ramach wsparcia informatycznego.

