
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
  z dnia 12.09.2019 r. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego 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)
informuję, iż:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejsko  –  Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Kalwarii
Zebrzydowskiej, al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Miejsko  –  Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Kalwarii
Zebrzydowskiej  w  celu  związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  „Zakup  i  dostawa
1 kompletu fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami  dla
Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej”

3. Podstawa prawna: 

• ROZPORZĄDZENIE  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) art. 6
ust.1 lit. b, c RODO;

• ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.);

• rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

• ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.).

4. Inspektor Ochrony Danych w MGOPS, kontakt: al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel: 33-876-51-
66, e- mail: iodo@mgopskalwariaz.com.pl.

5. Dane  osobowe  Wykonawcy  oraz  innych  osób,  których  dane  osobowe  zostaną  przekazane  przez  Wykonawcę
w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mogą być przekazywane innym organom i podmiotom
wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym z uwzględnieniem ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie  do  informacji  publicznej.  Ponadto  podane  przez  Panią/Pana  dane  osobowe  będą  udostępnione
podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie.

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Pani/Pana dane osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  wynikający z  przepisów prawa,  a w szczególności

ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeżeli przepisy
prawa na to pozwalają), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

9. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale
może  być  warunkiem  niezbędnym  do  wzięcia  w nim  udziału.  Wynika  to  stąd,  że  w zależności  od  przedmiotu
zamówienia,  zamawiający  może  żądać  ich  podania  na  podstawie  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności
na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126). 

10. Posiada  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  -  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych,Urząd  Ochrony  Danych  Osobowych,  ul.  Stawki  2 ,  00-193  Warszawa  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

11. W oparciu  o  Pani/Pana  dane osobowe Miejsko – Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej  nie  będzie podejmował
wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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