OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
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:
administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach niniejszego postępowania jest
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” z siedzibą w Radomiu 26-600, ul.
Sobótki 5, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji
praw poprzez (do wyboru):
a. e -mail: stowarzyszenierazem@op.pl
b. telefonicznie: +48/360-35-02; 608-487-188
c. pisemnie na adres siedziby Administratora Danych, wskazany powyżej.
1) Przesłanie oferty oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jako wyraźne,
dobrowolne działanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, natomiast zakres danych osobowych
jest wymagany przez przepisy prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz jest niezbędne
do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
2) Dane osobowe są przetwarzane w celu uzyskania ofert, wyłonienia najlepszego oferenta oraz
podpisania umowy w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie
zapytania fertowego
3) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym może zostać
udostępniona dokumentacja postępowania jedynie w oparciu o przepisy prawa.
4) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego,
przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem
udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
6) Wykonawca posiada:
a) - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;

c) - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;
d) - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Wykonawcy nie przysługuje:
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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO.
KLAUZULA ZGODY Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób Niepłnosprawnych w Radomiu, ul. Sobótki 5, 26-600 Radom, w celu realizacji
postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 12 marca 2021.
Zostałem(am) poinformowany(na) o moich prawach i obowiązkach.

….………………….……………………………………
Data i podpis

----------------------------------------------------------------------------------------------------Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
*

**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao 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.

