Klauzula inforniacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^ku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO",
informuj?, ze:

■

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Minsk Mazowiecki ul.
Cheimonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki, tel. 25 756 25 00

■

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Minsk Mazowieckijest Pan Albert Woznica,
adres e-mail: ioddpmin.shnazowiecki.pi:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b^d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi^zanym
z post^powaniem o udzielenie zamowienia publicznego dla zadania pn. „Remont dachu na salt
gimnastycznejprzy Szkole Podstawowej w Brzozem";

■

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b^d^ osoby lub podmioty, ktorym udost^pniona
zostanie dokumentacja post^powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp";

■

Pani/Pana dane osobowe b^d^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakohczenia post^powania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

■

obowi^ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotycz^cych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwi^zanym z udzialem w
post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaj^ z ustawy Pzp;

■

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b^d^ podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

■

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dost^pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 7& przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych narusza przepisy
RODO;

nie przyshiguje Pani/Panu:
- w zwi^ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych,o ktorym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstaw^ prawn^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit.
c RODO.

Wyja^nienie: infoimacja w tym zakresie jest wymagana,jeieli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajqcego istnieje obowiqzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
Wyja^nienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowad zmianq wyniku post^powania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmian^ postanowieh umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp
oraz nie moie naruszad integrafnodci protokoiu oraz Jego zal^cznikdw.
Wyjadnlenie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze drodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej. iub z uwagi na wazne wzgl^dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
pahstwa czlonkowskiego.

