Klauzula informacyjna
dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119 str.1 z uwzględnieniem
sprostowania z dnia 23 maja 2018 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 127, str. 2)), dalej zwanej jako „rodo”, Regionalna Izba
Obrachunkowa w Gdańsku informuje, że:
1)

Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana jest Regionalna Izba Obrachunkowa z siedzibą w Gdańsku
przy ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk zwana dalej „ADO” reprezentowana przez Prezesa Izby;

2)

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Dorota Żarska-Sacharczuk, tel. kontaktowy: 58 765-99-82;
e-mail: iod@gdansk.rio.gov.pl;

3)

dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego
oraz postępowaniami przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 EURO;
Podstawą prawną ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa
w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
•

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze
zm.),

•

rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r.
poz. 1126),

•

ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 2018 r. poz.
217 ze zm.),

•

oraz „Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO;

4)

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres wynikający z przepisu prawa
powszechnie obowiązującego oraz z prawa wewnętrznego ADO – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
(JRZWA);

5)

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

6)

podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązku wynikającego z przepisu ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na
podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7)

Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane
będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego jest jawne.
Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej, może wystąpić jedynie w szczególnych
przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych;

8)

przysługuje Pani/Panu:

9)

•

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

•

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

•

prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

•

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość
skorzystania z tego prawa;

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) nie przysługuje Pani/Panu:
•

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

•

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

•

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.

