KLAUZULA INFORMACYJNA
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
W

Limanowej z siedzibą przy ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, przetwarza dane zawarte
w ofertach albo we wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, dane znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy
Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy
Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Wśród tych informacji mogą pojawiać się dane, które
na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „Rozporządzenie ogólne”) mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, że:
1. Administratorem Danych (dalej: „Administrator”) jest Powiatowy Zarząd Dróg w
Limanowej z siedzibą przy ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, REGON: 491898880,
NIP 737-17-50-259
2. W sprawach związanych z Pani/ Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres
Administratora, e-mail: biuro@csti.pl
3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.
b i c Rozporządzenia ogólnego, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia
i wykonania umowy o zamówienie publiczne oraz do wypełniania obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest
prowadzenie postępowań o udzielnie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcą Pani/ Pana danych będą członkowie komisji przetargowych i upoważnieni
pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej, a także podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/ Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku
następującego po roku, w, którym zakończone zostało postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, za wyjątkiem umów, które będą przechowywane przez okres
lat 10.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji, gdy
przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody
c) przenoszenia danych
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym.
7. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/ Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy
Rozporządzenia ogólnego.
8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/
Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie
niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.

9. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie
środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 I/LUB 14 RODO (ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY UNII EUROPEJSKIEJ 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)

Nazwa zadania:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna - Podłopień
w km 2 + 678 - 5 + 085 w miejscowości Łostówka"

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub 14
RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu*.

………………………………………………………………..
(miejscowość, data, podpis)

*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.
13 i/lub 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa.

