KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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)
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Pomorski z siedzibą
w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27, 80-810.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Gdańsku: iod@gdansk.uw.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację
przedmiotowego zamówienia.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda w formie udziału
w badaniu rynku i złożonej oferty.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie:
― ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
― ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponowne wykorzystanie informacji sektora
publicznego
― inne podmioty, jeśli będzie to konieczne, dla wypełnienia obowiązków wynikających
z przepisów prawa
― dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez
upoważnionych pracowników.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanego powyżej celu, a także przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji
zgodny z kategorią archiwalną przez okres 5 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego
od daty wyłonienia Wykonawcy, zgodnie z przepisami dot. klasyfikowania
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum
państwowego i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
7. Posiadają Państwo prawo:
1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
– w zakresie określonym przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne dla
realizacji wyłonienia Wykonawcy i ewentualnego zawarcia umowy.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

