
Zalqcznik nr 1 do zmiany SIWZ zdnia 12.06.2018r.

Klauzula informacyjna "

Zgodnie z arl. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

20161679 zdnia 27 kwietnia 2Q16 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95l46ME (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1 19

204.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO', informujq, ze:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Gmina Skorzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skozec, tel. 25 631 28 91;

2. Z lnspektorem Ochrony Danych, kt6ry w imieniu Gminy Skorzec nadzoruje sferq

przetwazania danych osobowych, mo2na kontaktowac sig piszqc na adres e-mail: iod-

sk@tbdsiedlce.pl lub na adres siedziby wskazany w pkt. 1;

3. Gele i podstawy przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w celu zwiqzanym z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego

nr R1G271.8.2018 pn. ,,Rozbudowa Szkoly Podstawowej i budowa sali spofiowej

w Dqbrowce Stanach" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

Gmina Sk6rzec pzetwaza Par'rstwa dane osobowe w Sci6le okre6lonym, minimalnym

zakresie niezbgdnym do osiqgnigcia celu, o ktorym mowa powyzej.

W szczeg6lnych sytuacjach Gmina Sk6rzec moze przekazaclpowierzy6 Pahstwa dane

innym podmiotom na podstawie obowiqzujqcych przepis6w prawa np. wymiar

sprawiedliwo6ci, instytucje zwiqzane z obslugq funduszy unijnych.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym

udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania 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.

1 579 z p62n. zm.), dalej,,ustawa Pzp" ;

Okres przechowywania danych :

Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywane, zgodnie z arl.97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres 4lat od dnia zakoriczenia postqpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli

czas tnruania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje caly czas tnruania

umowy, zzastze2eniem przepisow Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych.
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6. Prawa os6b, kt6rych dane dotyczq:

r posiada Pani/Pan:

prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych;

prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych'-;

prawo 2qdania od administratora ograniczenia pzetwarzania danych osobowych

zzaslrze2eniem pzypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO "**;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna PanilPan, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych

narusza przepisy RODO;

. nie przysluguje Pani/Panu:

w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych

osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie arl. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych , gdyz podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest ad. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Infbrmacja o wymogu / dobrowolno6ci podania danych osobowych.

Obowiqzek podania ptzez Paniq/Pana danych osobowych bezpo5rednio Pani/Pana

dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy Pzp,

zwiqzanym z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego;

konsekwencje niepodania okreSlonych danych wynikajq z ustawy Pzp;

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdq podejmowane

w spos6b zautomatyzowany oraz nie bgdq podlegaly profilowaniu, stosowanie do afi"22

RODO;
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Sk6rzec. 12 czewca 2018r.

Kalinski

' Wyja6nienie: Zamawiajqcy jest zobowiqzany do spelnienia obowiqzku informacyjnego wzglqdem osob
fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezpoSrednio pozyskal .

" Wyja6nienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo2e skutkowad zmianq wyniku postgpowania
o udzielenie zam6wienia publicznego ani zmianq postanowieh umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp
oraz nie mo2e naruszac integralnoSci protokolu oraz jego zalqcznik6w.* Wyjahnienie: prawo do ograniczenia przetwazania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia kozystania ze Srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa2ne wzglgdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pahstwa
czlonkowskiego.
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