
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW BIBLIOTEKI 
RACZYŃSKICH W POZNANIU 

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (zwanego dalej: „RODO”) informujemy, iż: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu (zwana 

dalej: „Biblioteką”) z siedzibą na pl. Wolności 19, 61-739 Poznań, e-mail: 

sekretariat@bracz.edu.pl, telefon: 61 885 89 62. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu jest możliwy 

pod adresem e-mail: iodo@bracz.edu.pl, telefon: 61 885 89 30. 

3) Dane osobowe osób kontaktowych, reprezentujących lub zatrudnionych u Państwa: imię, 

nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko, adres e-mail, telefon służbowy (zwane dalej: 

„danymi osobowymi”) będą przetwarzane w celu: 

a) realizacji praw i obowiązków związanych z czynnościami przed zawarciem umowy oraz 

wynikających z zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO – przez okres 

trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; 

b) spełnienia wymogów ustawowych w zakresie m.in. obowiązków podatkowo-składkowych, 

przepisów o zamówieniach publicznych, obowiązków archiwizacji danych, na podstawie 

art. 6 ust. 1 pkt c RODO – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane;  

c) ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń przez Bibliotekę, na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bibliotekę z uwagi 

na obowiązek przestrzegania dyscypliny finansów publicznych – do upływu określonego w 

przepisach prawa okresu przedawnienia roszczeń; 

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być dostawcy systemów i usług IT, 

zewnętrzne kancelarie prawne, firmy konsultingowe i doradcze, firmy świadczące usługi 

niszczenia dokumentacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione 

upoważnionym podmiotom na uzasadniony i udokumentowany wniosek np. Policja, Sąd. 

5) Posiadacie Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Od 

chwili wniesienia sprzeciwu Bibliotece nie wolno już przetwarzać danych osobowych, wobec 

których wniesiono sprzeciw, chyba że Biblioteka wykaże istnienie ważnych prawnie 

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności 

Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6) Macie Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznacie Państwo, 

że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. 

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia, 



wykonania i rozliczenia umowy.  

8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 

 


