KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1−2 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
(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) − w dalszej części: RODO − informujemy, że:
1.	
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Muzyki
i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr
83/2010, NIP 525-249-03-48, zwany dalej „Instytutem” bądź „Administratorem”.

2.	
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
		 a.	
niezbędnym do wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
		 b.	
realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym
ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
		 c.	
ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Instytutu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
		 d.	
dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów;
		 e.	
a także na podstawie wyrażonej przez osobę fizyczną zgody, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO.

3.	
Odbiorcami przetwarzanych przez Instytut danych osobowych mogą być:
		 a.	
podmioty trzecie w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z przedmiotu zawartej umowy np.: wsparcie i utrzymanie infrastruktury IT, doradztwo
prawne, obsługa zamówień, weryfikacja zgodności (audyty), szkolenia i rozwój,
przy czym takie podmioty przetwarzają dane, jako podwykonawcy, na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, tj. np.:
niezależni zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy, wykonawcy usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją;
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		 b.	
instytucje państwowe i organy ścigania, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

4.	
Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane przez Instytut nie są przekazywane do
państw trzecich poza EOG.

5.	
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Instytut przysługują następujące
prawa wynikające z przepisów RODO:
		 a.	
dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
		 b.	
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie,
w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony
interes Administratora;
		 c.	
w ycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
		 d.	
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji
o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim
dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie
zgody.

6.	
Instytut wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować
się pod adresem e-mail: iod@nimit.pl.

7.	
W przypadku danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy,
dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa
podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym
powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową.

8.	
Każdej osobie, które dane są przetwarzane przez Instytut, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.	
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
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