IT.7013.1.2021

Załącznik nr 4 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
związanych z zamówieniami publicznymi poniżej 130 000 zł
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), dalej „RODO”, informuję, że:

Administrator
Danych

Gmina Miejska Bielawa z siedzibą przy Placu Wolności 1, 58-260
Bielawa, zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez
Burmistrza Miasta Andrzeja Hordyja. W sprawach dotyczących ochrony
danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem
korespondencyjnie na adres siedziby, telefonicznie pod numerem: 74
832 87 15 lub za pośrednictwem poczty e-mail: um@um.bielawa.pl.

Inspektor
Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się
skontaktować pisząc na adres: iod@um.bielawa.pl lub telefonując pod
numer: 74 83 28 779.

Cele
przetwarzania
danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla realizacji
konkretnego celu związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, oraz późniejszą realizacją umów, zawartych z wyłonionymi
przez Zamawiającego kontrahentami, a także dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami wynikającymi z prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Zamawiającego oraz wykonania ciążących na nim
obowiązków prawnych; Proces postępowania i realizacji zamówień
wynika z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie RODO –
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 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, s. 1) tj. art. 6 ust.
1 lit. a stanowiącego, że podstawą prawną przetwarzania danych jest
Podstawa
Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu, art.
prawna
6 ust. 1 lit. c stanowiącego, że przetwarzanie jest niezbędne do
przetwarzania
Państwa danych wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, artykułu
6 ust.1 lit. b stanowiącego, że przetwarzanie jest niezbędne do
osobowych
wykonania umowy,
w której są Państwo stroną, lub niezbędne jest podjęcie działań na
żądanie strony umowy, przed jej zawarciem, a także artykułu 6 ust.1 lit.
f stanowiącego, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego
np. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Okres

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj.
przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej

załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych lub przez okres trwałości projektu. Zamawiający
przechowywania przechowuje protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z
załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje
umowę przez cały czas trwania umowy.
W związku z przetwarzaniem danych w konkretnych celach, odbiorcami
Państwa danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
Odbiorcy danych
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Zamawiającym przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Zamawiający.
c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych

