
Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem pozyskanych danych osobowych
w ramach prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

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)  opublikowanego  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii
Europejskiej L 119 z 04.05.2016 r. (zwanego dalej „RODO”) Zamawiający – Urząd Miejski w Pasłęku –
informuje, że:

1) Administratorem  danych  pozyskanych  w  ramach  i  na  potrzeby  postępowań  o udzielenie
zamówień publicznych jest  Urząd Miejski w Pasłęku z siedzibą: Plac Św. Wojciecha 5, 14-400
Pasłęk, tel. 55 248 20 01, adres e-mail: paslek@paslek.pl;

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Andrzej Pągowski. Kontakt z Inspektorem jest
możliwy pod adresem e-mail: iod@paslek.pl.; nr telefonu: 55 248 20 01 wew. 70;

3) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach
związanych z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego;

4) odbiorcami  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  (t.j.  Dz.  U.  z 2017 r.  poz.  1579 z późn.  zm.)  lub w oparciu
o art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

5) dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  przechowywania  dokumentacji  z postępowań
o udzielenie zamówień publicznych.

6) podanie  danych  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  do  przeprowadzenia  czynności  związanych
z udziałem w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego  (np. dokonania oceny braku
podstaw  wykluczenia  z postępowania,  dokonania  oceny  spełniania  warunków  udziału
w postępowaniu  dotyczącego  zdolności  zawodowej  Wykonawcy;  wykonania  umowy)  lub  jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa.

7) w  odniesieniu  pozyskanych  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

◦ dostępu do przetwarzanych danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO);

◦ do  sprostowania  danych  osobowych  (na  podstawie  art.  16  RODO),  z zastrzeżeniem,
że 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;

◦ żądania od administratora ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych z zastrzeżeniem
przypadków,  o  których  mowa  w  art.  18  ust.  2  RODO  (na podstawie  art.  18  RODO),
z zastrzeżeniem, że 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;

◦ do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna,
że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do:
◦ usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
◦ przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO);
◦ sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (o którym mowa w art. 21 RODO).
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