Załącznik nr 11 do SIWZ
Klauzula informacyjna
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE – zwane również RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), które
obowiązuje od 25 maja 2018 r., informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach
związanych z przetwarzaniem tych danych:

Administrator Danych
Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec
w Przemyślu - Administrator zarządzający budynkami Zamawiającego tj. Wspólnoty
Mieszkaniowej Lelewela w

Przemyślu, a jego obowiązki wykonuje Prezes Spółdzielni

Mieszkaniowiec Metalowiec w Przemyślu..

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej
sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: e-mail: sm.metalowiecp@gmail.com
telefon kontaktowy: 16/ 670-23-09

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane?
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO ,,przetwarzanie

jest

niezbędne

do

wypełnienia

obowiązku

prawnego

ciążącego

na administratorze” w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579, 2018) –
dalej zwaną ,,PZP” oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, a w przypadku podpisania umowy: ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

- w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
- w celu rozpatrzenia oferty oraz podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy,
a w przypadku wyboru oferty – w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym wystawienia
lub przyjmowania faktur, rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
Obowiązek podania danych osobowych, które Pani/Pana bezpośrednio dotyczą jest
wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych mogą skutkować
brakiem możliwości rozpatrzenia oferty oraz zawarcia ewentualnej umowy.
Komu możemy przekazywać Państwa dane?
Dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.
Wspólnota nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.
Ile czasu będziemy przechowywać Państwa dane?
Podane dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres wynikający z art. 97 ust. 1
ustawy PZP od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku
przekroczenia okresu wynikającego z art. 97 ust. 1 PZP, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy.
Dane

osobowe

nie

będą

podlegać

zautomatyzowanemu

podejmowaniu

decyzji

lub profilowaniu.
Prawa związane z przetwarzaniem danych
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami
RODO. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

