Niniejsza informacja (dotycząca przetwarzania danych osobowych) skierowana jest do
podmiotów oraz osób, z którymi Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisze umowę
licencyjną na Zintegrowany Model Ruchu i osób współpracujących w ramach realizacji umowy
(dalej: „ZMR”)

1. Z związku z obowiązywaniem RODO1 Centrum Unijnych Projektów Transportowych (dalej „CUPT”)
jako Licencjodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do
danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Licencjobiorcę (kontrahenta umowy
licencyjnej ZMR) oraz osób fizycznych wskazanych przez Licencjobiorcę jako osoby do kontaktu lub
osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy licencyjnej oraz osób współpracujących. Siedziba
administratora znajduje się przy Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, dane kontaktowe to
cupt@cupt.gov.pl.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres mail: iod@cupt.gov.pl lub
pisemnie na adres korespondencyjny wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 będą przetwarzane przez CUPT na podstawie art. 6 ust.1
lit. b) i f) RODO gdzie uzasadniony interes administratora stanowi zawarcie i realizacja Umowy
licencyjnej w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer
służbowego telefonu, służbowy adres email.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim świadczącym na rzecz CUPT usługi,
w tym związane z obsługą systemów teleinformatycznych oraz organom administracji państwowej
o ile będzie to wynikało z przepisów obowiązującego prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego,
w którym Umowa licencyjna została zrealizowana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres
przetwarzania np.: z uwagi na dochodzenie roszczeń itp.
6. Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawarciem umowy licencyjnej
ZMR przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu
na zasadach określonych w RODO.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych niezgodnie z RODO, każdej osobie, której dane
są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia i realizacji Umowy licencyjnej, odmowa
podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy.
9. W oparciu o dane osobowe Zamawiający nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

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)
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