Załącznik Nr 4

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”, informuję, że:















administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa
1, 66-600 Krosno Odrzańskie, NIP 926-10-00-601, reprezentowana przez Burmistrza
Krosna Odrzańskiego;
Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: a.szurgot@krosnoodrzanskie.pl ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
związanym z zawarciem umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a RODO w celu oceny złożonej oferty i kontaktu z oferentem;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wykonawcy, osoby wnioskujące
o udostępnienie informacji publicznej, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
oraz podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia z Gminą Krosno Odrzańskie.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
tj. 5 lat od dnia zakończenia umowy,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny oferty co będzie wiązało się
z odrzuceniem oferty lub wykluczeniem z postępowania;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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 1;
− 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 2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− 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. c RODO.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zaproszenia do składania ofert ani zmianą
postanowień umowy
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Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

