KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Szanowni Państwo,
W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą
przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Jeziorzanach.
Administrator Danych Osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Wójt Gminy
Jeziorzany. Mogą się Państwo z nim skontaktować w następujący sposób:


listownie na adres siedziby administratora: ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany,



poprzez formularz kontaktu na stronie: http://www.jeziorzany.eu/?c=mdKontakt-cmDodaj-28



e-mailem: gmina.jeziorzany@jeziorzany.eu



telefonicznie : +48 (81) 85 78 001.

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku
pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą:


adresu e-mail: iod@pcat.pl,



lub pisemnie na adres siedziby administratora ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie/ prowadzonym w
trybie przetargu ograniczonego/nieograniczonego/zapytania o cenę.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Obowiązek podania danych osobowych
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Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
Przysługujące prawa:
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia danych z zastrzeżeniem przypadków
określonych w art. 18 ust 2 RODO.
/prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego/
Z uwagi na charakter i cel przetwarzania danych, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych
osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.
Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie
Gminy w Jeziorzanach przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
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