OBOWIĄZEK
ZEK INFORMACYJNY
INFORMACYJ
– UCZESTNIK POSTĘPOWANIA
IA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PUBLICZNE
Szanowna Pani / Szanowny Panie,
na podstawie art. 13 Rozporządzenia
ądzenia 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
rozporządzenie o ochronie danych),
zwanego dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Ośrodek
środek Kształcenia i Studiów
Samorządowych, z siedzibą
ą w Poznaniu (60-818),
(60
ul. Sienkiewicza 22.
2. We wszystkich sprawach związanych
ązanych z przetwarzaniem i ochroną
ochron Pani/Pana danych osobowych może
mo się
Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem iod@wokiss.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są
ą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem
powaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4. Przetwarzamy Pani/Pana dane zwykłe i/lub wrażliwe
wra
w zakresie
akresie wymaganym danym postępowaniem
post
o
udzielenie zamówienia publicznego.
5. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych
os
jest obowiązkowe
zkowe i jest wymogiem ustawowym określonym
okre
w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
ń publicznych, dalej „ustawa Pzp”
związanym z udziałem w postępowaniu
ępowaniu
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają
ą z ustawy Pzp i mogą
mog skutkować odstąpieniem
pieniem od udziału w zamówieniu
publicznym
6. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO
ODO prawo dostępu
dost pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
dotycz
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
Jeżeli
eli chce Pan/Pani skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłaćć wiadomość pocztową na adres
iod@wokiss.pl
7.

Nie przysługuje Pani/Panu:
zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
usuni
danych osobowych,
- w związku
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
gdy podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
8. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
i przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących
dotycz
narusza przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą
ą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator
Admini
zawarł
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności
szczególno
w zakresie administracji budynku,
świadczenia
wiadczenia usług serwisowych sprzętu
sprz tu komputerowego, BHP, ochrony osób i mienia lub ochrony danych
osobowych, a także
e przez podmioty, którym Administrator udostępnia
pnia dane osobowe na podstawie przepisów
prawa.
10. Pani/Pana dane nie podlegają
ą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
profilowaniu***.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą
ędą przekazywane do państwa
stwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
mi
12. Pani/Pana dane osobowe będą
ę ą przechowywane przez Administratora, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia
ńczenia postępowania
post powania o udzielenie zamówienia, a jeż
jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
cał czas trwania umowy
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
mo
skutkowaćć zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
zmian postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
ustaw Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
zał
**
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków
rodków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy
ędy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
państwa członkowskiego.
*** Profilowanie oznacza dowolną
ą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności
szczególno
do
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analizy lub prognozy aspektów dotyczących
dotyczą
pracy tej osoby fizycznej,
zycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań,
ń, wiarygodno
wiarygodności,
ci, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
si

ązku informacyjnego
Zapoznał-am/em się z treścią obowiązku

Poznań, dnia ……………20 ……r.

……………………………………………………..
(nazwisko i imię osoby składającej
ą
oświadczenie)
świadczenie)
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