IM.272.1.45.2018

Zalqcznik nr 3 do zaproszenia do zioienia oferty cenowej wz6r klauzul informacyjnych w zakresie zawierania,
wykonywania i rozliczania um6w/zleceri procedowanych
poza ustawq Prawo zam6wieri publicznych oraz
szacowania

wartosci zam6wienia publicznego

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku Z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuje, ze:
1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Konecki reprezentowany przez Zarzad
Powiatu w Koriskich, ul. Stanistawa Staszica 2, zwany dalej ,,Administ rat orem danych";

2)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu:
a) przeprowadzenia szacowania wartosci zam6wienia publicznego, albo
b) zawarcia umowy z wybranym wykonawcq/udzielenia zlecenia wybranemu wykonawcy,
jej/jego realizacji oraz rozliczenia, a takze rozliczenia dofinansowania UE uzyskanego przez
Ministerstwo na realizacje umowy/zlecenia (jeieli dotyczy);

3)

podstawq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest;
a) art. 6 ust. 1 lit. a) og61nego rozporzqdzenia 0 ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych - dotyczy przypadku , 0 kt6rym mowa w pkt 2
lit. a) klauzuli informacyjnej - za ktora uznaje sie; przekazanie odpowiedzi na zapytanie
skierowane do Pani/Pana w sprawie przeprowadzenia szacowania wartosci zam6wienia,
b) art. 6 ust. 1 lit. b) og61nego rozporzqdzenia 0 ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
tj . przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, kt6rej strona jest osoba, kt6rej dane
dotvcza, lub do podjecia dzialari na zadanie osoby, kt6rej dane dotvcza, przed zawarciem
umowy - dotyczy przypadku, 0 kt6rym mowa w pkt 2 lit. b) klauzuli informacyjnej,
c)

art. 6 ust. 1 lit. a) og61nego rozporzqdzenia 0 ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
tj. zgoda na publikowanie danych wykonawcy - dotyczy przypadku, 0 kt6rym mowa w pkt . 2
lit. b) klauzuli informacyjnej, jeieli postepowanie jest wsp6tfinansowane ze srodkow UE,

4)

podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do:
a) wziecia udziatu w procesie wyboru wykonawcy, a nastepnie zawarcia umowy/udzielenia
zlecenia, albo
b) wziecia udziatu w przeprowadzeniu szacowania wartosci zam6wienia publicznego;

5) posiada Pani/Pan prawo do:
a) zadania dostepu do tresci swoich danych osobowych, ich sprostowania * lub ograniczenia
przetwarzania * *,
b) cofniecia zgody i usuniecia danych - wytqcznie w przypadku:
•

postepowania wsp6tfinasowanego ze srodkow UE w zakresie publikacji danych, albo

•

przeprowadzania szacowania wartosci zam6wienia,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych;
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6)

Pani/Pana dane osobowe nie podlegajq zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowa niu;

7)

8)

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres Slat liczonych od daty zakonczenia
realizacji umowy/zlecenia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
14 Iipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archlwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217,
z p6Zn.zm.). W przypadku postepowania wsp6tfinasowanego ze srodkow UE - okres
przechowywania rnoze bye dluzszv, okreslonv zgodnie z art . 140 Rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajqcego wsp61ne
przepisy dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajqcego przepisy
og61ne dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spojnoscl i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylajqcego rozporzqdzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Powiecie Koneckim
adres e-mail:
iod@konecki.powiat.pl.

*Skorzystanie z prawa do sprostowania nie rnoze skutkowac zmianq wyniku postepowania 0 udzielenie
zamowlenia publicznego ani zmianq postanowieri umowy oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu.
** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzgledv interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.
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