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Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze, ul.Parkowa 7, 59-400 Jawor.2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwempoczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje@gmail.com3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODOw celu związanymz postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ............................... (dane identyfikującepostępowanie, np. nazwa, numer) prowadzonym w trybie ……………..................…….4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostaniedokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówieńpublicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeliczas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.6. Posiadają Państwo:

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych,
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzaniadanych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,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 RODO.7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyuznają, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzeniao ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).8. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiemustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieńpublicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww ustawy.9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
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