
wDA 272.4.2018 Zalqcznik nr 3 do SIWZ

KL AU ZULA INFORMACYJNA O P RZBTWAR ZANII] DANYCH
OSOBOWYCHOSOBOWYCH

lzporz:4dzenia Parlamentu liuropej skiego ii lLady (UE)2(t161679 zdnia2'7Zgodniezart.T3 ust. l i2RQzporz'4dzeniaParlamentuliuropejskiegoilLady(UE)2(t16l679zdnia2')
kwietnia 2016 r. w sprawie o0hrony os6b fizycznych w zwt7zku zprzetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przbplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne
rozporzadzenie o ochronre ych) uprzej mie inforrnuj emy :

l. Adrnir-ristratorem Danvch wych zbieranych i przetwarz:.anych w ramach wykonywania z;adart
publicznych w Woj im Inspekloracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Poznaniu (ul.
Grunwaldzka 2508, 60-1 6 Poznart) jest \lrielkopolski Wojew6dz:ki InspekJor Ochrony R.o6lin

iak
w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin i \lasiennictwa

w Poznaniu iest Kamil ieraj .'F

2 W celu uzyskania inform ',ji przetwarzanych przez WIORN danych osobowych moze sig Pani/Pan
skontaktowal znaszywt ministratorern Danych O s obo wych za poSreclnictwem trioresponden cj i e-

rnail kierowanej na adrers:

realizacji zadah publiczn
an@piqfrngav.p_L i4bierane dane osobowe s4 prz,efwarzane w celu

ch wynikaj4cych z przepis6r,v prawa. Prz:etwarz:ani" tych danycir jest
niezbgdne do prawi i sprawnego przebiegu :zadan publicznych realizowanych przez
WIORIN.

i Nasiennictwa Adarn lB
Inspektorem danych osro

F' ani lP ana dane o sobowe
z postgpowaniem o ud:zi

3. twarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. I lit. C RODO w celu zwi1zanym
ie zam6wienia publicznego WDA 212.4..2018 prowad:zon'ym w trybie

pr zelar gu n leo granlczone
4

5.

Odbiorcami PanilPana dar-iych os;obowych bgd4 osob'y lub podmioty, ktiirym udostEpniona zostanie
dokumentacja tego postgp{wania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust.3 uLsta.wy z dnia29 sIycznia2,004
r, - Prawo zam6wiert publicznych ( Dz.lJ. 22011 r. poz. 1579 i 2018).
Fani/Pana dane osobowe bpda pr;zechowl'wane, zgodnie z:, art.9'7 ust I Ustawy Pzp, przez ol<res 4lat
od dnia zakohczeniatego postgpowania o udzielenie :zam6wienia publicznego, a je,heli czastrtvania
zawartej umowy 4lata, okres przechowlrvania otrejmuje c)zas trwania umowy.

6. Obowi4zek podania prz'.ezPani{Pana danych osobovryctL bez;po6rednto do|ycV4cycl, PzLni/Pana jest
wymogiem ustawowynn Qkre$lonym w przepisach ustawy Pzp, mvi4zanym z udzialem w tym
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje nie podania olceSlonych danych

7. W odniesieniu do Pani/fana danych osobowych decyzje nie bgC4 po<lejmowane w spos6b
zautomalyzowany, stos,cwhie do art. 2.2 RODO,

8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie ar1. l5 4ODO prawo dostgpu do dranyr:h osobowyclh llani/Pana datycz4cych,
b) na podstawie ar1. 16 RQDO prawo clo sprostowaniaPanilPana danych osobowych*'*,
c) na podstawie ar1. 1B B.ODO prawo do 24dania od administratolil ograniczenLia przetwarzania

danych osobowych zzastrzezeniem przypadk6w, o kt6rycli mowa w art. 1B ust. 2 RODO*x*
d) prawo do wniesienia sltargi do Prezesa Urzgdu OchrorLy Danych Osobowych , gcly uznaPani,/Fan,

e)

9. Nie przysluguje Pani /Panri:

2e przetwarzanie danyph osolbowyctr Pani/Pana dotycz4cych narusza przepisy IRODO,



t. I lit.

*WyjaSnienie: informacja w tym kresie jest wymagan4 jezeli w odniesieniu do danych adminisl.ratora lub podmiotu
przetw ar zaj 4cego istniej e obowi 4 wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych

** Wyja5nienie: skorzystanie z
zam6wienia publicznego ani zmi

*** Wyja5nienie: prawo do

integralnodci protokolu or az jego ik6w

do sprostowania nie moZe skutkowad zmian| w),niku postgpowania o udzielenie
zakresie niezgodnym z ustaw4 Pzp oraz. nie moZe narusza(4 postanowiefi umowy w

)nra przetwarzania danych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowyrvani4
k6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizyc:znej lub prawnej, lub

w celu zapewnienia korzystania ze
z lrwagr na waLne wzglEdy interesu licznego Unii Europejskiej lub pafistwa czlonkowskiego.


