Numer postępowania: PCPR/10/ZO/2019/OA

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych w postepowaniu poniżej 30000 euro
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 zwanego dalej RODO,
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl;
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej e-mail:
daneosobowe@slaskie.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia poniżej
30000 euro prowadzonym bez stosowania ustawy w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
2) art. 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu związanym ze spełnieniem obowiązku prawnego
ciążącym na administratorze,
dla potrzeb realizacji projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), którego Beneficjentem jest Powiat
Wodzisławski, a realizuje go Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania na podstawie przepisów prawa;
5. dokumentacja zamówień publicznych oraz umowa zawarta w wyniku postępowania będą przechowywane
przez okres wynikający z wytycznych projektu, z którego uzyskano dofinansowanie;
6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udzielenia
zamówienia poprzez zawarcie umowy. Nie podanie powyższych danych osobowych wyłącza zatem
możliwość wyboru oferty i zawarcia umowy;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan: podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, 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**;
9. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przy czym prawo
wniesienia skargi do Prezesa UODO nie dotyczy samego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
10. 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 postępowania o udzielenie zamówienia
poniżej 30000 euro ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani nie może naruszać
integralności dokumentacji oraz załączników;
**) prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na
ważne aspekty interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

