Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego nr 5/2020

INFORMACJA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(zwanym dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto
Lubawskie adres e-mail: sekretariat@pcprnml.pl, tel. 56 47 431 96.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym
Mieście Lubawskim jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@pcprnml.pl, lub pod numerem
tel. (56) 47 431 96.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia na zakup lamp dezynfekujących UV w ramach projektu
" Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z
terenu powiatu nowomiejskiego". Dane osobowe Będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b, c RODO - jako niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do
podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3 Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa (pracownicy merytoryczni, osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania, podmioty obsługujące systemy informatyczne
i teleinformatyczne, podmioty świadczące obsługę prawną, podmioty świadczące usługi
płatnicze np. banki).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanego w ust. 3 celu przetwarzania, nie krótszy niż przez okres wskazany w przepisach
o archiwizacji.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje
Pani/Panu:
1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
3. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na
podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
8. Podanie przez Panią/Pan danych osobowych jest warunkiem prowadzenia Pani/Pana sprawy
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim i jest:
1) obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa,
2) dobrowolne, jeżeli odbywa sie na podstawie Pani/Pana zgody.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
10. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do Państwa trzeciego oraz
organizacji międzynarodowych.
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(podpis i pieczęć Wykonawcy
lub osoby upoważnionej

