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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Kto administruje moimi danymi? 

 

• Pierwszy Współadministrator: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa; 

• Drugi Współadministrator: Biblioteka Analiz Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 

Warszawa; 

• Trzeci Współadministrator: Polska Izba Książki, ul. Oleandrów 81, 00-629 Warszawa; 

• Czwarty Współadministrator: Stowarzyszenie Księgarzy Polskich Okręg w Warszawie, ul. Rynek 

Starego Miasta 22/24, 00-272 Warszawa, 

dalej zwani łącznie Współadministratorami. 

 

Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami: 

 

W ramach porozumienia o współadministrowanie zawartego pomiędzy Współadministratorami ustalone 

zostały zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO.  

W szczególności uzgodnione zostało, że: 

• Drugi Współadministrator jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku 

informacyjnego.  

• Pierwszy Współadministrator jest odpowiedzialny za umożliwienie Pani/Panu wykonywania 

Pani/Pana praw wynikających z RODO. Niezależnie od tego ustalenia może Pani/Pan wykonywać 

swoje prawa również wobec pozostałych Współadministratorów.  

 

Punkt kontaktowy 

 

Ustalono wspólny punkt kontaktowy, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych poprzez e-mail: iod@um.warszawa.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Pierwszego Współadministratora, wskazany w pkt I powyżej. 

 

 Dlaczego moje dane są przetwarzane? 

 

1. Współadministratorzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wybrania i nagrodzenia najciekawszych opinii, 

zgodnie z Regulaminem Nagrody „Ulubiona Księgarnia Warszawy”, stanowiącym załącznik do 

Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 748/2020 z dnia 10.06.2020 r. 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie 

będziemy mogli zrealizować sprawy. 

4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
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Kto może mieć dostęp do moich danych? 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

• podmioty, którym Współadministratorzy powierzą przetwarzanie danych osobowych, w 

szczególności podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe; 

• organy publiczne i inne podmioty, którym Współadministratorzy udostępnią dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa; 

• podmioty, którym Współadministratorzy udostępnią dane osobowe na podstawie udzielonej przez 

Panią/Pana zgody, 

• podmiot, który na zlecenie Biblioteki Analiz utworzy formularz do głosowania. 

 

Jak długo będą przechowywane moje dane? 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w 

pkt 2 powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele 

badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych? 

• Ma Pani/Pan prawo do:  

1. wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, co nie będzie 

miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem 

zgody; 

2. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; 

3. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

4. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

– wycofał/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy 

prawnej przetwarzania danych, 

– Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

– Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa; 

5. przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

6. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

7. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych1 w przypadku powzięcia 

informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana 

danych osobowych. 

• Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

                                                 
1 Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000. 


