Klauzula informaryjna z art,

Zgodnie

z

art. 13 ust.

l i 2 tozporządzenia

20161679 zdnia 27 kwietnia 2016

13

RODO

Parlamentu Europejskiego

i

Rady (UE)

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiąku

zptzet:łłaruaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozpotządzenie o ochronie danych) (Dz. Utz.

tl9 z04.05.20t6,
t

UE L

str. 1), dalej ,,RoDooo, informuję,Że:

administratorem PanilPana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki ul.
Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 756 25 00
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mińsk Mazowiecki jest Pan Albert
Woźnicą, ądr es e-mail :

I

io d@,mins kmazoułi

e

cki.

pl;

Pani/Pana dane osobowe ptzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c

związanym

z

postępowaniem

RoDo w celu

o udzielenie zamówienia publicznego d|a zadania

pn.

,,Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Janowie";

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby

lub podmioty,

którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3
ustawy

z dnia29 stycznia2004 t. _ Prawo zamówieh publicznych (Dz. U. z2017 r. poz.

1579 i 2018), dalej o,ustawaPzp";

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane' zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, ptzez

okres 4 lat od dtia zakoilczenia postępowania o udzielenie zamówieniao a jeŻe|i czas
trwania umowy ptzekacza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caŁy czas trwania
umowy;

obowiązek podania ptzez PaniąlPana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących

zwiryanym

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prp,

z

udziałem w postępowaniu

o

udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają zustavły Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyĄe nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;
!

posiada Pani/Pan:

-

na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;

-

na podstawie art. 16

RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

**;

- na podstawie

art. 18 RoDo prawo żądania od administratora ograniczenia

ptzetwaruania danych osobowych

_

art. 18 ust. 2

RODO

z

zasttzeŻeniem przypadków, o których mowa w

'll*'r..

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdY
vzna PanilPan, Że ptzetwaruanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;

I

nie przysługuje Pani/Panu:

_w

związku

z

art. 17 ust.

3 lit. b, d lub e RoDo prawo do

usunięcia danych

osobowych;

-

prawo do przenoszeniadanych osobowych, o którym mowa w art. 20

RoDo;

na podstawie art. 21. RODO prawo sprzeciwu, wobec przetxłatzania danych
osobowych' gdYż podstawą prawną przebłarzania Pani/Pana danych osobowych
jest ań.6 ust. 1 lit. c

RoDo.

' WyJaśnienle: informacja w tym zaklesie jest wymagana, jeżetiw odniesieniu do danego administratora tub
podmiotu pzetwanającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
*

Wyiaśnienie:skonystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralnościprotokołu oraz jego załączników.
Wyiaśnienle: prawo óo ograiiczenia pzeŃazania nie ma zastosowania
odniesieniu do

*

w

pzechowywania, w celu zapewnienia konystania ze środkÓw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Eurcpejskiej lub
p

ań stw a człon kowski

eg

o'

