Klauzula informacyjna
dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
dotyczącego „Jarmark Opolski 29-30.06.2019r.
W związku z. art. 13 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 (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), informujemy,
że obowiązują poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolskie Centrum Kultury w Opolu
Lubelskim, ul. Lubelska 30; 24-300 Opole Lubelskie, tel.: 0818272567 e-mail:
sekretariat@ockopolelubelskie.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Jaromira Dylewskiego, z którym
można się kontaktować w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres:
iod@ockopolelubelskie.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
netto nie przekraczającej 30.000 euro na dostawę /usługę/ robotę budowlaną, przedmiot
zamówienia najmu wraz z obsługą podczas imprezy masowej „Jarmark Opolski” w Opolu
Lubelskim w dniu 29-30.06.2019 r.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty w związku
ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych powyżej, a po tym czasie przez okres archiwizacji wymagany dla danych
kategorii danych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego;
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.
9. 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 *;

- 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 **;
- 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. c RODO.

11. Pana/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.

______________________
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**
Wyjaśnienie: 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 z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

