Załącznik informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL),
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gryfinie z siedzibą 74-100 Gryfino ul. Łużycka 91, tel.: 91 404 55 04
email sekretariat@pcpr-gryfino.pl
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Gryfinie
74-100 Gryfino ul. Łużycka 91, e-mail:
k.staszak@rachmedia.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. e
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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 (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – w celu prawidłowego przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym. Jest Pan/Pani
zobowiązana/zobowiązany do ich podania w związku z realizacją celu wskazanego w
pkt. 3, a ich nie podanie uniemożliwi realizację celu.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) pracownicy merytoryczni
b) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
c) podmioty obsługujące systemy informatyczne i teleinformatyczne
d) podmioty świadczące obsługę prawną
e) podmioty świadczące usługi płatnicze np. banki
f) podmioty świadczące działalności pocztową i kurierską,
g) inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy niezbędny do realizacji celu dla
jakiego zostały zebrane i przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji
określonymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
7. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych (w
przypadku gdy wykonanie obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych
(skorzystanie z prawa nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa a
art. 18 ust 2 RODO (wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania),
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Pni/Panu:
a) w związku z art. 17 ust 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jest art. ust 1 lit c RODO.

