
Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia  2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
z którym można się skontaktować:

   – pisząc na adres ul. Sobieskiego 279a 84-200 Wejherowo,
 – telefonując na numer telefonu (58) 672 17 60
 – faksując na numer fax (58) 672 27 02
 – mailując na adres e-mail: kancelaria@pcprwejherowo.pl   

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych,  ma Pani/Pan prawo
kontaktować  się  z  naszym  Inspektorem  ochrony  danych  na  adres  e-mail:
rodo@pcprwejherowo.pl 

3. Celem  przetwarzania  danych  osobowych  jest  znalezienie  wykonawcy  oferującego
najkorzystniejsze wykonanie usługi.  

4. Dane osobowe podmiotów odpowiadających na zapytanie,  potencjalnych wykonawców i
wykonawcy wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w celu przeprowadzenia postępowania w trybie
zapytania  ofertowego  oraz  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b)  w związku  z  zawarciem i
realizacją umowy.

5. Dane  pozwalające  na  zaproszenie  do  złożenia  oferty  zostały  zaczerpnięte  z
ogólnodostępnych baz danych oraz stron internetowych potencjalnych wykonawców. 

6. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  są  podmioty  uprawnione  do  ujawnienia  im
danych  na  mocy  przepisów  prawa.  Mogą  być  nimi  również  podmioty,  które  świadczą
usługi dla administratora. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w ust. 3, a po tym czasie przez okres przewidziany w obowiązujących nas
przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

8. Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich
kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu gdy
podstawę przetwarzania stanowi zadanie realizowane w interesie publicznym oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl 

9. Decyzje  dotyczące  przetwarzania  danych  osobowych  nie  są  podejmowane  w sposób
zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.

10. Administrator  nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten,  
w którym dane osobowe są zbierane.
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