KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
dla zamówień poniżej 30 000 €
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”, informujemy, że w zakresie, w jakim w toku postępowania o udzielenie
zamówienia przetwarzane są dane osób fizycznych:
1)

Administratorem danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach, z
siedzibą 55-010 Święta Katarzyna, ul. Żernicka 20.

2)

Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest elektronicznie na adres: iod@gops-siechnice.org.pl,

3)

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody oraz w ramach działań podjętych na
żądanie osoby, której dotyczą dane, zmierzających do zawarcia umowy;

4)

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty, upoważnione na podstawie przepisów
prawa, a w szczególności:
− Gmina Siechnice – jako organ nadzorczy Zamawiającego;
− właściwe urzędy skarbowe w zakresie rozliczeń podatkowych;
− jeśli ma to zastosowanie do rodzaju zawartej umowy:


Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie niezbędnym do rozliczenia składek na ubezpieczenia
społeczne,



Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie niezbędnym do rozliczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego,

− instytucje przeprowadzające działania kontrolne na podstawie odrębnych przepisów prawa,
− inne instytucje, organy oraz podmioty upoważnione do dostępu do danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5)

Przysługuje Państwu prawo do żądania:
− dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− sprostowania Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim nie wpłynie to na tok postępowania o
udzielenie zamówienia, a w szczególności na istotne przesłanki wyboru złożonej oferty;
− ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
− usunięcia danych osobowych po upływie okresu, o którym mowa w ust. 6);
− przenoszenia danych osobowych.

6)

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, bądź przez okres 4 lat od daty zakończenia realizacji umowy.

7)

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy w związku z udzieleniem
zamówienia.

8)

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

9)

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

