KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO)
Zamawiający informuje Wykonawcę o tym, że:
















Administratorem danych osobowych Wykonawcy przekazywanych Zamawiającemu na mocy
niniejszej umowy jest Starosta Gdański w Pruszczu Gdańskim. Obsługę organu zapewnia
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański,
tel. 58 773 12 12, sekretariat@powiat-gdanski.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować
pod adresem e-mail iod@powiat-gdanski.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania niniejszej umowy – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ewentualnie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., bank
obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie,
informatyczne, prawne i inne podobne usługi wsparcia, organy publiczne i sądy celem wykonania
obowiązków ciążących na Administratorze (w szczególności urzędy skarbowe, ZUS, organy
kontroli, komornicy), a także Biuro Informacji Gospodarczych BIG InfoMonitor w Warszawie
oraz podmioty realizujące prawo dostępu do informacji publicznej.
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a także przez czas
niezbędny do realizacji lub ochrony przed roszczeniami z nią związanymi (co do zasady 10 lat), z
uwzględnieniem przepisów o archiwizacji obowiązujących jednostkę.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - w przypadkach i na zasadach wskazanych
w RODO.
W wykonaniu obowiązku z art. 8a ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych Zamawiający informuje ponadto o następujących ograniczeniach:
- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679 (prawo dostępu do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (art. 8a ust. 2 PZP) a w odniesieniu do
postępowań zakończonych - wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na
celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (art. 97
ust. 1a PZP),
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (żądanie
ograniczenia przetwarzania danych), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (art. 8a ust. 4
PZP).
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy lub podjęcia
działań przed zawarciem umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie przez strony umowy.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

