KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zamawiający: Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski, - Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski
Dotyczy: postępowania o sprawowanie nadzoru inwestorskiego z dnia 18.11.2019 r.
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:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Wałowa 30.
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych korespondencyjnie, wysyłając pismo na
adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Wałowa 30 z dopiskiem „inspektor ochrony danych” lub na adres poczty elektronicznej e-mail:
iodpusz@wp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem
umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, w tym m.in. w zakresie ewidencjonowania wydatków
budżetowych, wypełniania obowiązków ciążących na pracodawcy, rozliczenia projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
stosowania instrukcji kancelaryjnej i wymogów dotyczących archiwizacji dokumentów);
4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa, w tym m.in. instytucjom odpowiedzialnym za rozliczenie i kontrolę wydatków
finansowanych ze środków UE oraz innym instytucjom kontrolnym, działających w oparciu o
przepisy prawa; informacja o podmiocie, który złożył najkorzystniejszą ofertę w ramach
postępowania, zostanie dodatkowo upubliczniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
zamawiającego;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, tj. zgodnie
z zapisami Rozporządzenia Rady 1303/2013.
6. podanie danych jest warunkiem ewentualnego zawarcia umowy;
7. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) 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;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
8. 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. b i c RODO.

