Załącznik nr 6 do SIWZ

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO
Stosownie do art. 13 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
(RODO) informujemy, że:
Administrator
Pani/Pana danych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzebielinie 0siedlu ul. M.C.Skłodowskiej 1

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować:
1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: zkiw@wp.pl
2) telefonicznie: 58 6762591
3) pisemnie: ul M.C. Skłodowskiej 1, 84-220 Strzebielino - Osiedle
Inspektor Ochrony W Gminie Łęczyce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Pan
Danych
Patryk Walczak, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty
elektronicznej: iodo@leczyce.pl, lub pisemnie (na adres siedziby Urzędu).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania,
Dane będą przetwarzane przez Urząd Gminy Łęczyce w celach:
podstawa prawna
1) wypełnienia obowiązków prawnych w tej sytuacji podanie danych
przetwarzania, czas
jest obowiązkowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c - ciążących na
przechowywania
Urzędzie w szczególności zadań wynikających z:
poszczególnych
a. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
kategorii danych
publicznych;
W celu związanym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego nr RIR.271.10.2019.DB
Dane będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
Odbiorcy danych
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 dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa
Pzp”;
Prawa osoby, której
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych,
dane dotyczą
prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na
warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.

