
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW  
 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”, Teatr informuje 
Oferentów o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych, a także o prawach, 
wynikających z regulacji  o ochronie danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Teatru Starego w Lublinie, z siedzibą przy 
ul. Jezuickiej 18, 20-113 Lublin, tel.: 81 466 59 25, e-mail: info@teatrstary.eu, dane kontaktowe 
podane są także na stronie internetowej Administratora i podlegają stałej aktualizacji.  

3. Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować się we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem tych danych poprzez e-mail: info@teatrstary.eu lub pisemnie na 
adres Administratora danych. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań niezbędnych do wyboru oferenta 
i wykonywania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań 
na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem Umowy, jak i w związku 
z ewentualnymi wzajemnymi roszczeniami z tytułu zawartej Umowy lub po rozwiązaniu 
Umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

6. Administrator danych nie zlecił przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi.  
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
8. Dane osobowe Strony Umowy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyboru oferenta a po wyborze oferty do celów Umowy, zaspokojenia ewentualnych 
wzajemnych roszczeń stron z tytułu zawartej Umowy lub po rozwiązaniu Umowy oraz przez 
okres zgodny z odrębnymi przepisami archiwizacyjnymi, obowiązującymi Administratora. 

9. Stronie Umowy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych. 

10. Stronie Umowy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z udziału w postępowaniu 
ofertowym i zawartej Umowy. 

12. Dane osobowe Strony Umowy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie 
będą podlegać profilowaniu. 

13. Dane osobowe Strony Umowy nie będą przetwarzane w innym celu. 
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