Załącznik nr 8 SIWZ
Klauzula informacyjna *
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest:
Gmina

Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice

2. Z Inspektorem Ochrony Danych, który w imieniu Gmin nadzoruje sferę przetwarzania
danych osobowych, można kontaktować się pisząc na adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
lub na adres siedziby wskazany w pkt. 1;
3. Cele i podstawy przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
nr GPK..271.1.2019 pn.

„Modernizacja drogi

Nr 1395 w miejscowości Domanice i

Modernizacja drogi Nr 90/2 w miejscowości Pieńki ,,
„prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
Gmina Domanice przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym
zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
W szczególnych sytuacjach Gmina Domanice może przekazać/powierzyć Państwa dane
innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. wymiar
sprawiedliwości, instytucje związane z obsługą funduszy unijnych.
4. 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 (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe 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, z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
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dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
6. Prawa osób, których dane dotyczą:
▪

posiada Pani/Pan:
−

prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−

prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

−

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;

▪

nie przysługuje Pani/Panu:
−

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;

−

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

−

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych osobowych:
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22
RODO;
______________________
Wyjaśnienie: Zamawiający jest zobowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego względem osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał .
*

Wyjaśnienie: skorzystanie 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 integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
**
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