BEZGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO

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; RODO)
informujemy, że:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Pomorski z siedzibą
w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27, 80-810.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Gdańsku: iod@gdansk.uw.gov.pl lub poprzez wyżej wskazany adres do
korespondencji.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację
przedmiotowego zamówienia.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w celu
związanym z niniejszym postępowaniem.
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.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanego powyżej celu, a także przez wymagany przepisami prawa okres wskazany
w Porozumieniu Finansowym Nr 0078/PL/2020/FBW dotyczącym projektu
nr PL/2020/PR/0078 pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania ludności
o zagrożeniach dla województwa pomorskiego” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa tj. przez
minimum kolejnych 6 lat od zatwierdzenia przez Organ Delegowany raportu końcowego
z realizacji projektu.
Osoba, której dane dotyczą posiada prawo:
1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
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.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym
z udziałem w niniejszym postępowaniu; podanie danych osobowych warunkuje
możliwość wyłonienia Wykonawcy i ewentualnego zawarcia umowy.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
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