KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku dyrekcji WPN w m. Krzywe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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, s. 1) - dalej RODO
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach, zgodnie z procedurą
wyboru Wykonawcy na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, jest Wigierski Park
Narodowy z siedzibą w Krzywem 82, 16-402 Suwałki. Z Administratorem można skontaktować się
telefonicznie: 87 563 27 40 lub przez adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl.
2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
Pani/Pana praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony
Danych pod adresem e-mail: iod@wigry.org.pl lub pisząc na adres siedziby wskazany
w punkcie 1 powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO w związku
z udzieloną zgodą na udział w postępowaniu, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z procedurą
wyboru Wykonawcy dla zadania, Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby
budynku dyrekcji WPN w m. Krzywe a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków w związku z realizacją
umowy zawartej z wybranym Wykonawcą na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym w wyniku
wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania, w związku z zasadą jawności udzielania zamówień.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu zakończenia postępowania, do
którego dane osobowe zostały zebrane, tj. od momentu ostatecznego wyboru oferty,
a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
do celów, do jakich zostały zebrane, t. j. zawarcia umowy a następnie będą przetwarzane do czasu
jej zakończenia i przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy zgodnie z przepisami
prawa.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu związanym
z udziałem w procedurze wyboru Wykonawcy dla zadania, którego zapytanie dotyczy,
a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. 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. 17 RODO prawo do usunięcia 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, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
− prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody
przed jej cofnięciem***.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub usunięcia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 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 Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
***

Wyjaśnienie: cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.

