Klauzula informacyjna – zamówienia realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) , „dalej ustawa Pzp”
Na podstawie art.13 ust.1 i 2 obowiązującego od 25 maja 2018 roku 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO informujemy, że:
1.

2.

3.

4.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jednostka Gminy Miasta Toruń ul. Wały Generała Sikorskiego
8, 87-100 Toruń, Przedszkole Miejskie nr 7, ul Łąkowa 44, 87-100 Toruń NIP 879 26 43 840 . To oznacza, że
odpowiadamy za ich przetwarzanie i przechowywanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą/są na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich
obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu wynikających z ustawy Pzp .
Dane osobowe Pani/Pana będą/są przetwarzane w czynnościach pozyskiwania, przechowywania, archiwizowania z
należytą starannością zgodnie z obowiązującym prawem, wewnętrzną procedurą Przedszkola Miejskiego nr 7 przez
czas trwania współpracy, po zakończeniu współpracy, przez okres wymagany przez przepisy prawa (podstawa
prawna: art.6ust.1 lit c RODO)
We wskazanych celach nie będziemy dokonywali profilowania czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych na
temat preferencji stosowanie do (art. 22 RODO)

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą/są w celach kontaktu/korespondencji w związku z realizacją
zamówień: drogą elektroniczną e-mail : pm7torun@poczta.onet.pl , drogą telefoniczną 533534036, (56)651-05-24,
tradycyjnie listownie, w celu niezbędnym do wykonania umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO), oraz dla realizacji
przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności: wykonania łączącej
nas umowy, rozliczeń, dokumentów transakcji, wystawiania not korygujących, aneksów do umów, reklamacji,
zapytań ofertowych, rozpatrywanie ofert.

6. Pani/Pana dane osobowe będą/są udostępniane podmiotom współpracującym z nami, koniecznymi przy obsłudze
realizacji zamówień publicznych: dostaw, zakupu, robót, usług, które zapewniają obsługę płatniczą, wykonania
obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowo-księgowych,
wspierająca transakcje przedszkolna strona internetowa www.pm-7.pl : ogłoszenia, wyłonienie Wykonawcy
zamówień publicznych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (podstawa prawna:art.15 RODO)
9. Posiada Pani/Pan prawo do ich sprostowania (podstawa prawna: art.16 RODO)
10. Posiada Pani/Pan prawo żądania od odbiorcy danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust.2RODO
11. Nie przysługuje Pani/Panu w związku z (art.17 ust 3lit b lub e RODO) prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o których 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 związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
12. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit a lub art.9 ust.2 lit. a – informacje prawne do cofnięcia
zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Inspektora Ochrony Danych
Osobowych adres : rodo1@tcuw.torun.pl gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
narusza przepisy RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o dokonanie
zamówienia ani zmianą umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie:
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego.
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