Załącznik nr 3
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dot. przetwarzania danych
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 00 euro

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. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informuję, że:
1) administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Komenda

Wojewódzka

Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
z siedzibą przy ul. J. Styki 3, 35-006 Rzeszów;
2) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie:
− listownie na adres Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej
w Rzeszowie;
− poprzez skrzynkę e-mail rodopsr@rzeszow.uw.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
oraz innych obowiązujących przepisów prawa, w celu udzielenia zamówienia
publicznego,
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem umowy i wykonaniem
umowy, w przypadku wyboru Pani/Pana oferty;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które wykonują
na rzecz administratora obowiązki umowne i którym administrator powierza
przetwarzanie danych lub upoważnia do przetwarzania danych (pracownicy
administratora), a także osoby i podmioty upoważnione do ich uzyskania na podstawie
przepisów prawa oraz instytucje upoważnione do kontroli administratora w przypadku
współfinansowania projektu/zamówienia ze środków UE (m.in. w celu monitoringu,
sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu);
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
prawa1;
1

art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz.
217 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolny, lecz
niezbędny do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
a w przypadku wyboru Pani/Pana oferty do zawarcia i wykonania umowy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących oraz do ich otrzymania;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych2;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO3;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9) 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 których 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 oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do
archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1743 z późn. zm.);
2

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

