Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016:
L.119/1),(dalej:RODO): informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu (dalej:
Dom). Dane kontaktowe: Cisewiu 35, 83-440 Karsin, email: dps.cisewie@powiatkoscierski.pl.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@dpscisewie.pl,.
3. Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę/Oferenta przetwarzane będą w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego a podstawą prawną: ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Podanie danych określonych
przepisami prawa jest wymogiem koniecznym natomiast dane kontaktowe Wykonawcy/Oferenta
oraz osób przez niego wskazanych do kontaktu jest dobrowolne. Zgodę na przetwarzanie tych danych
Wykonawca/Oferent wyraża w akcie przekazania ich Zamawiającemu/Organizatorowi.
4. Odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę/Oferenta będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 i 3a Pzp. oraz podmiotom, które dostarczają i wspierają systemy informatyczne Administratora
na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.
5 Dane Wykonawcy/Oferenta pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania. Dane te nie
będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Wykonawca jak i osoby, których dane zostały przekazane przez Wykonawcę posiadają :
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących,
przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 2., jednak nie
może być ono zrealizowane do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
4) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych kontaktowych. Cofnięcie zgody
można zrealizować kontaktując się z Administratorem (dane kontaktowe jw.). Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki
2 00-193 Warszawa) gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy RODO.
W celu skorzystania z powyższych praw można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych,
kontakt z Inspektorem jak w pkt. 2.

