Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (poniżej 130.000 zł)
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zamówienia publicznego jest
Zamawiający, tj. Sieć Badawcza Łukasiewicz
̶ Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
ul. K. Miarki 12-14, 44-100 Gliwice, e-mail: imz@imz.pl, w której imieniu obowiązki Administratora wykonuje
Dyrektor Instytutu.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w związku z udzieleniem lub wykonywaniem zamówienia publicznego, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu
e-mail: iod@imz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania łączącej Zamawiającego
i Wykonawcę umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w zakresie realizacji ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach art. 5 ust.
1 i art. 34 ust. 1 pkt. 1.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy
powierzenia przetwarzania danych. Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Administratora
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. Nr14, poz. 67 z późn. zm.).
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
6.1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
6.2. prawo do przenoszenia danych osobowych przetwarzanych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
6.3. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
6.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
6.4.1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
6.4.2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
6.4.3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
6.4.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu.
7. nie przysługuje Pani/Panu:
7.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
7.2. 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. b i c RODO.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.
9. Podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział
w postępowaniu o u dzielenie zamówienia publicznego.
10. W przypadku podejmowania decyzji w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, decyzja ta nie będzie
podejmowana w sposób automatyczny, w tym w oparciu o profilowanie.

