KLAUZULA INFORMACYJNA
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),
realizując wynikający z przywołanych przepisów obowiązek informacyjny, nałożony na Starostwo Powiatowe, jako administratora
przetwarzającego Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji postępowania, którego dotyczy przedmiot
zamówienia oraz wykonania zawartej w konsekwencji tego postępowania umowy na realizację przedmiotu zamówienia
informujemy, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostródzki

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym we wszystkich sprawach związanych z
przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować pod numerem telefonu: (89) 642 98 40
lub drogą elektroniczną pod adresem: grobis@powiat.ostroda.pl

3.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania ofertowego dotyczącego przedmiotu
sondażu, tj. „instalacja łącza internetowego w technologii światłowodowej oraz świadczenie usług dostępu do internetu
dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie na czas określony - 36 miesięcy” znak sprawy: AN.272.8.2019 oraz realizacji (w
przypadku jej zawarcia z Państwem) umowy o wykonanie wskazanego powyżej przedmiotu zamówienia.

4.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. b przywołanego we wstępie
Rozporządzenia UE (wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań przed
zawarciem umowy) jak również art. 6 ust. 1 lit c (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
wynikającego z obowiązku przeprowadzenia postępowania sondażowego) oraz ewentualnie – w uzasadnionych
przypadkach i niezbędnym zakresie – art. 6 ust. 1 lit a (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, na ich przetwarzanie) –
wskazane w przywołanym we wstępie Rozporządzeniu UE.

5.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania ofertowego
objętego przedmiotem sondażu, a w przypadku zawarcia umowy – przez czas niezbędny do jej wykonania (okres
realizacji), w tym także przez okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy,
obejmujący ustawowe terminy dochodzenia tych roszczeń wynikające z terminów przedawnienia, a następnie
archiwizowane przez okres wynikający z Instrukcji kancelaryjnej. W stosunku do danych osobowych, na których
przetwarzanie wymagana była Państwa zgoda, ich przetwarzanie będzie miało miejsce także do czasu cofnięcia zgody. Po
wskazanych powyżej okresach czasu Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

6.

Dodatkowo informujemy, że posiadają Państwo prawo:
• dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym także do informacji, czy są one w ogóle przetwarzane w
jakikolwiek sposób;
• żądania sprostowania swoich danych osobowych w sytuacji stwierdzenia, że są one nieprawidłowe czy
niekompletne;
• usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów;
• ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych osobowych, w sytuacjach, kiedy jest to uzasadnione;
• wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych, dotyczących Państwa szczególnej sytuacji;
• do cofnięcia – w dowolnym momencie – zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, których
przetwarzanie zostało powierzone administratorowi na podstawie uprzedniej Państwa zgody i w przypadku,
kiedy nie ograniczają tego wymagania przepisy ustawowe; wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że
przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa;

8.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia określonego w sondażu oraz wykonania umowy. Ich podanie stanowi warunek konieczny do zawarcia i
realizacji umowy. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie odmowa uwzględnienia Państwa oferty
przedstawionej w ramach sondażu cenowego oraz zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia wskazanego
w pkt 3 niniejszej klauzuli.

