Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 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 ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A, mail: sekretariat@m-gops.pl
2. Inspektor ochrony danych: kontakt email:iod_mops_czarnabial@podlaskie.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
• art.6 ust. 1 lit. b RODO-przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy,
• art.6. ust. 1 lit. c RODO-przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze,
• art.6 ust. 1 lit. e RODO-przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym,
• z art. 9 ust. 2 lit. f RODO -przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony
roszczeń,
4. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia zamówienia publicznego na
podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami)
dalej „ustawa Pzp” oraz po udzieleniu zamówienia, w celu realizacji umowy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp oraz realizacji umowy do
momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa.
Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W
przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Pani/Pana dane będą
przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z
przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania
10. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej nie ma zamiaru
przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, chyba że takie zobowiązanie będzie wynikać z przepisów prawa.
11. 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 Danych Osobowych ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO;
12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. 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 ROD.

