Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCY
W RAMACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, DO
KTÓREGO NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY PZP / ROZEZNANIU RYNKU

Zamawiający, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej „RODO” informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych „Społeczna
Warszawa”, ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa;
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych w Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” za pomocą adresu
iod.cus@um.warszawa.pl, tel. 22 277 49 70;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem i
udokumentowaniem czynności Zamawiającego, w ramach rozeznania rynku prowadzonego
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 ze zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. upoważnieni pracownicy Zamawiającego,
b. kontrahenci Zamawiającego, jeżeli udostępnienie danych jest niezbędne do
prawidłowej realizacji obowiązków umownych, w zakresie wynikającym z zawartych
umów powierzenia przetwarzania danych,
c. osoby lub podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji postępowania,
zgodnie z przepisami prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą nie przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z zasadami
archiwizowania;
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania (za wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO);
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą
podlegały profilowaniu.

