Klauzula informacyjna do zamówień publicznych
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. Administrator przetwarza dane osobowe w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.
4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (PZP), tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze.
W przypadku dobrowolnego podania danych niewynikających z przepisów prawa podstawą
przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt
uczestnictwa w postępowaniu.
5. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
6. Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego 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 trwania umowy.
7. Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż
co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
8. Ograniczenie dostępu do danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w
szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18
ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane
mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w
punkcie powyżej.
9. Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich oraz
otrzymywania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, gdy
przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ). Skorzystanie z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art.
16 RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z

ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w
formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją
wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

