Załącznik Nr 2a do Umowy Nr ___/2019
Klauzula Informacyjna dla Oferentów o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie 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, Zamawiający
informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej (Administrator) pozyskanych w toku niniejszego
postępowania jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy z siedzibą w
Warszawie, Al. KEN 61, 02-777 Warszawa,
2. W niniejszej klauzuli Administrator informuje o sposobach, w jakich dane osobowe są
wykorzystywane, a także o prawach osób fizycznych związanych ze zbieraniem i
wykorzystywaniem tych danych. Wszelkie zapytania w tej sprawie należy kierowad na adres emailowy Administratora: dbfoursynow1@edu.um.warszawa.pl lub pisemnie pod adres wskazany
w pkt 1.
3. Dane osobowe pozyskane w postępowaniu przez Administratora, przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 litera c Rozporządzenia w celu:
a. Przeprowadzenia niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b. Realizacji umowy, która zostanie zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
c. Przekazania dokumentacji postępowania do organów kontrolnych;
d. Udzielenia informacji publicznej zgodnie z u stawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764 ze zmianami).
4. Odbiorcami danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postępowania będą:
a. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, postępowaniem,
b. Podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeo sądowych,
tytułów wykonawczych,
c. Organy paostwowe w związku z przeprowadzonym postępowaniem,
d. Podmioty, którym przekazanie danych następuje na podstawie wniosku lub zgody,
e. Inne podmioty na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.
5. Dane osobowe pozyskane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane przez
okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i po jego zakooczeniu zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,
6. Posiada Pani/Pan:
a. Na podstawie art. 15 Rozporządzenia prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,
b. Na podstawie art. 16 Rozporządzenia prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych,
c. Na podstawie art. 18 Rozporządzenia prawo żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 Rozporządzenia,
d. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
Rozporządzenia,
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związany z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy.

