Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Obowiązek informacyjny
Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1) Zamawiający informuję, ze dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego
postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamowienia publicznego
2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych stanowi ustawa Prawo zamowien publicznych wydane na jej podstawie akty
wykonawcze, a takze ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Inspektor ochrony
danych osobowych jest dostępny pod adresem email: ido@zs7.edu.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisow prawa, w celu:
a)
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamowienia publicznego,
b)
zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
c)
dokonania rozliczenia i płatnosci związanych z realizacją umowy,
d)
przeprowadzenie ewentualnych postępowan kontrolnych i / lub audytu przez komorki
Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
e)
udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
f)
archiwizacji postępowania.
4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres
co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestnikow
postępowania.
6) Osobie, ktorej dane dotyczą przysługuje na warunkach okreslonych w przepisach Rozporządzenia
RODO:
a)
prawo dostępu do danych (art. 15),
b)
prawo sprostowania danych (art. 16),
c)
prawo do usunięcia danych (art. 17),
d)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
e)
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Osobie, ktorej dane dotyczą nie przysługuje:
a)
prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
b)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
c)
prawo sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakze ich niepodanie moze uniemozliwic Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunkow udziału w postępowaniu oraz zdolnosci wykonawcy do
nalezytego wykonania zamowienia, co skutkowac moze wykluczeniem wykonawcy z postępowania
lub odrzuceniem jego oferty.
9) Wystąpienie z ządaniem o ktorym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakonczenia niniejszego postępowania. Zamawiający moze ządac od osoby,
ktorej dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie ządania, w
szczegolnosci podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.
10) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest
wypełnic obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając
ofertę składa oswiadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

