Karta informacyjna
w celu wykonania przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego dotyczącego
przetwarzania danych osobowych
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.U.UE.L. z 2016 r.
nr 119, s. 1 z późn. zm.) (dalej: RODO), informujmy, że:
1.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej
im. Św. Jana Pawła II w Lublinie adres: 20-577 Lublin ul. Ametystowa 22, e-mail:
sekretariat@dpsametystowa.lublin.eu, tel.: 81 466 55 88, 89 reprezentowany przez
Dyrektora.

2.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@dpsametystowa.lublin.eu.

3.

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.
zm.), (dalej: PZP), w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.

4.

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy PZP, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
obowiązywania umowy.

5.

Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu
o art. 18 oraz art. 74 PZP.

6.

Obowiązek podania przez Pana/ią danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych osobowych
wynikają z przepisów PZP.

7.

Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania i uzupełnienia oraz ograniczenia przetwarzania.
Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP. Żądanie
ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia danego postępowania.

8.

Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/i danych
osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

9.

Nie przysługuje Panu/i prawo do: usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych
osobowych oraz sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
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10. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w
tym profilowaniu).
11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Panu/i obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu,
chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.
5 RODO.
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