
Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 Klauzula informacyjna dotycząca  przetwarzania danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie  ochrony  danych  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 osobowych zwane RODO)- (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1  z późn. zm.)  uprzejmie informuję,
iż:

Administrator:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Kraśniku  z siedzibą:  ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik.

Inspektor Ochrony Danych:

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych– adres e-mail: abi@powiatkrasnicki.pl,

 Cel i podstawy przetwarzania:                                    

3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w  celu  związanym  z  rozpatrzeniem  Pani/Pana  oferty,  w  związku  z  ewentualnym  zawarciem
i wykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot  zapytania ofertowego oraz
ewentualnej kontroli uprawnionych organów, 

Odbiorcy danych osobowych:

4) Odbiorcami Pani/ Pana  danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych,

Okres przechowywania danych osobowych:

5) Pani/ Pana dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, przez okres niezbędny
do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach  o archiwizacji,

Prawa osób, których dane dotyczą:

6) Posiada  Pani/Pan: na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana
dotyczących,-  na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  danych  osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy),- 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, / Rozdział III RODO – Prawa osoby, której dane dotyczą/.

7) Ma Pani/  Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego-  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  niezgodnie
z przepisami obowiązującego prawa.

Informacja o wymogu podania danych osobowych:

8) Podanie  danych  osobowych  w  zakresie  wynikającym  z  przepisów  prawa  jest  obligatoryjne
a w pozostałym zakresie dobrowolne,

9) Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem  danych osobowych nie podlega Pani/ Pan 
decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,        
o czym stanowi art. 22 RODO.                                                                                                                  

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z powyższym:            
………………………………………………………       

/data i podpis/
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