KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych postępowań o udzielenie zamówienia poniżej 130 000 zł.
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Garwolinie
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, adres: Powiatowy Zarząd
Dróg w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400, Garwolin, e – mail: pzd@poczta.fm, tel. (0 – 25) 682 22 15.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. (0 – 25) 682 22 15 wew. 521, e – mail: pzd@poczta.fm.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy), w celu udzielenia zamówienia publicznego
na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000
złotych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/ 2021 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w
Garwolinie z dnia 7 stycznia 2021 roku.
4. Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa – przez okres 10 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Państwa dane osobowe mogę być udostępnione:
1) wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
2) na potrzeby kontroli przebiegu zamówienia publicznego, w szczególności: Urząd Zamówień
Publicznych, Urząd Kontroli Skarbowej, Regionalna Izba Obrachunkowa, Urząd Skarbowy, ZUS,
UOKIK, NIK, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki i inne działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
3) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem
przetwarzają dane osobowe.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) 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;
4) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2, 00 -193
Warszawa.
nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) 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. b RODO.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych
wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

