Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku
z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Realizując obowiązki określone w art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanym dalej RODO,
informujemy:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą
przy

ulicy

Włocławska

4,

62-600

Koło,

telefon

63

22

82

800,

adres

e-mail

–

administracja@kolo.sr.gov.pl.
Pan Sławomir Ratajkiewicz jest Inspektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym w Kole a jego
dane kontaktowe to: e-mail: iod@kolo.sr.gov.pl, tel. 63 24 23 022 wew. 184.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w którym Pani/Pan bierze udział.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami Pzp. Ponadto odbiorcami Państwa danych
są podmioty świadczące na rzecz sądu usługi w zakresie IT, niszczenia nośników danych, obsługi
prawnej itp.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, przy czym gdyby
wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku, możemy żądać od Pani/Pana

wskazania

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania lub konkursu.
Ponadto ma Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych, usunięcia ich po upływie terminów
określonych prawem, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania z tym, że żądanie to nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.
Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podstawą podejmowania decyzji w sposób
zautomatyzowany w tym profilowania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli w Pani/Pana ocenie,
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana jest niezgodne z przepisami RODO.

