Załącznik nr 7 do Regulaminu

Klauzula informacyjna zamawiającego w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. 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), dalej „RODO”,
informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Rejonowy w Kaliszu, Al. Wolności 13,
62-800 Kalisz - obowiązki administratora danych osobowych wykonuje:
- Prezes Sądu Rejonowego w Kaliszu,
- Dyrektor Sądu Rejonowego w Kaliszu,
- Minister Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań.
2. Informacje o ochronie danych – kontakt: ul. Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz, e-mail:
iod@kalisz.sr.gov.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dalej RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych.
5. Pozyskane dane będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Nie podanie
ich skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia oferty, co wynika z ustawy Prawo zamówień
Publicznych.
7. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Osoby fizyczne mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15
RODO, ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na
podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
9. Osoby fizyczne mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza
przepisy RODO
10.Nie przysługuje Panu/Pani:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

