KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OFERENTÓW/KONTRAHENTÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwane dalej: „RODO”),
informujemy:
1.

Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w
Łobzie, którego reprezentuje Dyrektor.
Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy listownie na adres: ul. Niepodległości 13 , 73-150 Łobez, drogą elektroniczną przez e-mail:
pup@powiatlobeski.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 39 740 88.

2.

Z kim się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, możesz skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@powiatlobeski.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres jak w pkt. 1 z dopiskiem „IOD”
lub telefonicznie: 511-448-499..

3.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w kilku różnych celach, tj. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w celu
rozpatrzenia oferty oraz podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy, a w przypadku wyboru oferty – w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym
wystawiania lub przyjmowania faktur, rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w zakresie kategorii danych zwykłych – imię, nazwisko,
adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, NIP, REGON, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email,
numer rachunku bankowego, nazwę banku.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

4.



niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);



niezbędność do wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);



niezbędność do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe
(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest obowiązkowe. Konsekwencje niepodania określonych danych mogą wynikać
z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub mogą skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty oraz zawarcia ewentualnej
umowy.

5.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?
Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe:

6.



podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;



personelowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę oraz personelowi zatrudnionemu na podstawie umów cywilnoprawnych;



podmiotom, które na podstawie odrębnie zawartych umów współpracują z Administratorem, w tym pracodawcom, przedsiębiorcom, instytucjom
szkoleniowym, dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, organizacyjne i informatyczne, umożliwiające realizację
zadań oraz zarządzanie, w szczególności dotyczy to podmiotów wykonujących usługi z zakresu konsultacji, obsługi prawnej, obsługi i serwisu sprzętu,
w -tym teleinformatycznego, dostawy oprogramowania;



audytorom, kontrolerom lub podmiotom upoważnionym z mocy przepisów prawa do dokonywania kontroli;



kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem;



osobom upoważnionym przez Ciebie.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych masz prawo do:


w sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o Twoją zgodę na przetwarzanie danych, cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,
ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub
pocztową na adres wskazany w pkt. 1;



do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu – w związku z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych w celach związanych
z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w którym to przypadku Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach,
chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  dostępu do treści
danych oraz otrzymania ich kopii,



sprostowania danych,



usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,



ograniczenia przetwarzania danych,



przenoszenia danych w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub
przetwarzane na podstawie zgody, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego; możesz też przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniom, które wynikają z regulacji wprowadzonych obowiązującymi przepisami prawa.
7.

Czy możesz wnieść skargę na przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.

Czy Twoje dane osobowe są przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania?
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane osobowe nie są profilowane.

9.

Czy Twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże sytuacja
taka może się zdarzyć z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców w zakresie wsparcia teleinformatycznego. Jeżeli Administrator będzie musiał
przenieść Twoje dane osobowe do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwanego dalej: „EOG”, wówczas dopilnuje, aby istniały
specjalne zabezpieczenia i aby zapewnionych został odpowiedni poziom ochrony danych. Możliwe jest przekazanie Twoich danych do państwa trzeciego w
sytuacji, gdy administrator poczty e-mail, z której korzystasz w kontaktach z Administratorem, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.

10. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, a ponadto przez okresy wymagane
w odrębnych przepisach prawa oraz okresy podyktowane naszym prawnie uzasadnionym interesem. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres
trwania łączącej nas umowy, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym cywilnoprawnych z tym związanych, jak również okres wymagany
przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji rozliczeniowej, a w szczególności Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres:


4 lat, licząc od końca roku w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres
przechowywana obejmuje cały czas trwania umowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;



5 lat, licząc od końca roku w którym uzyskano dane – w przypadku ofert cenowych innych niż uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia;



5 lat, licząc od końca roku w którym w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy lub w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego – w przypadku
wyboru oferty i zawarcia umowy.

[podpis i pieczęć administratora]

Oświadczam, że otrzymałam/otrzymałem* informacje zawarte w KLAUZULI INFORMACYJNEJ DLA OFERENTÓW/KONTRAHENTÓW

...................................
[miejscowość i data]
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...................................
[podpis oferenta/kontrahenta]

Oferentowi/Kontrahentowi należy wręczyć treść klauzuli, a podpisane oświadczenie o otrzymaniu Klauzuli należy zachować w podmiocie.

