KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 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)
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), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
k/Bartoszyc, Dąbrowa 56a, 11-200 Bartoszyce, tel. 89 764 20 02, e-mail: zdpbartoszyce@dt01.nazwa.pl,
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ZDPBartoszyce/Skrytka ESP.

2. Administrator z dniem 25 maja 2018r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan
skontaktowad się pocztą, przesyłając korespondencję na adres Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce, za
pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem /ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, lub
poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@dt01.nazwa.pl (dokumenty elektroniczne doręczane do
Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc muszą byd opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym).
Z inspektorem ochrony danych można kontaktowad się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania
ofertowego ZDP-DT.3431.8.2019 pod nazwą „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy
realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N DW 512 (Leginy) – Liski – Sępopol –
Ostre Bardo – Szczurkowo od km 0+000 do km 4+212” oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich
przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówieo
publicznych spoczywających na Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc jako jednostce
sektora finansów publicznych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą byd udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa w szczególności podmiotom prowadzącym działalnośd kontrolną wobec Zarządu Dróg
Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł
umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np.
kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym
usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.);
Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do paostw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres prowadzenia postępowania oraz przez
okres 5 lat od dnia zakooczenia niniejszego postępowania zgodnie z okresem archiwizacji określonym
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt i w Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Zarządzie Dróg
Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie
będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 euro.

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane
profilowaniu.

9. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10. 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 którym 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.
Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc przypomina o ciążącym na Pani /
Panu 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 wyłączeo, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

