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Kktuzula informacvina

Zgodnie z art. 13 ust.l i 2 rczporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2al6l679 z dnia 27 kwiętnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zrviązku
zPrzetwarzaniem danYch osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchYlenia dYrektYwy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. |Jrz. UE L
I19 z 04.05.2016, str.1), dalej ,§.ODO'', informuję, że:

' administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Zakład, Komunalny
z/s w Dąbrówce Wielkiej, ul. Kościelna 6/8, 95-100 Zgierz, e-mail:
gzk_z us@poczta.onet.pl. tel. 42 7 17 -80 -7 6, 42 7 I 7 -82 - 53 ;

' zamawiającY wYznacd inspektora ochrony danych osobowych z którym mozna się
kontaktowa ó przez e-mail : iodgzk@vp.pl;

' Pani/Pana dane osobowe ptzetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RoDo
w celu nviązanYm z Postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod znakiem:
ZP-3|PN/Ż020 nazadanie,,Dowóz i odwóz dziecido Zespofu Szkolno-przedszkolnego w
Grotnikach w roku szkolnym

nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych

2020/202l", prowadzonym w Ębie ptzetargu

osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostęPniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3
ustawy z dnia29 sĘcznia2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. zż019 t. poz.
1843 ze zm.), dalej,,ustawą PZP'';
Pani/Pana dane osobowe będą przechowyw ane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP,
Przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jezeli
czas trwania umowy przektacza 4 lata, okres przechowywarria obejmuje caĘ czas
trwania umowy, atakże do czasu przedawnieniaroszczeńwynikających z umowy;
obowiązek Podania Ptzez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio pani/pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp,
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związanlm z udzińem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają zustawy pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzjenie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na Podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

- na Podstawie art. t6 RODO prawo do sprostowania Pani/Parra danych osobowych *;

- na Podstawie aft. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

Przetwarzarlia 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

uznaPani/Pan, że Ptzetwananie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;

nie przysługuj e Pani/Panu :

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO pra\i/o 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.

Wyjaśnienia:
* skorrystafiie z Prav/a do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia Publicznego ani zrnianą postanowień umowy w zakresię niezgodnym z ustawą pZp oraznie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** Prawo do ograniczenia Przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnieniakorzYstania ze Środków ochronY prawnej lub w celu 
9c_hrony 

praw inn"iorouy fizycznejlub prawnej, lub z uwagina waźne względy intęresu publicarego unii Europejskiej lub pństwa człont<owskiego.
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