Klauzula informacyjna
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartość nie przekracza 130.000 zł
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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), dalej „RODO”,
informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Domów Pomocy Społecznej
i Ośrodków Wsparcia z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 2, 85-322 Bydgoszcz; adres
e-mail: biuro@zdpsiow.pl, tel./fax 52 372 91 51
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Domów Pomocy
Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy jest możliwy pod adresem e-mail:
iod@zdpsiow.pl albo drogą pocztową na adres: Inspektor Ochrony Danych, Zespół
Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, 85-322 Bydgoszcz, ul.
Gałczyńskiego 2
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w
związku z realizacją celów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł.
4. Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, gdy będzie to
wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów związanych z udzieleniem zamówienia, a także przez okres wynikający z
obowiązków archiwizacyjnych oraz dochodzenia wzajemnych roszczeń.
6. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych Państwa dotyczących,
ich sprostowania, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, prawa do
przenoszenia swoich danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Państwa danych osobowych.
8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

9. Państwa dane osobowe decyzje nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani
w żaden sposób profilowane.
10. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; nie podanie danych uniemożliwi
udział w postępowaniu.

