POUCZENIE O OCHRONIE DANYCH I WYTYCZNE DLA SYSTEMÓW I USŁUG
W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z RODO
W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej
Rozporządzeniem,
Zamawiający
wskazuje,
że
w
związku
z przystąpieniem poszczególnych Wykonawców, podlegających ochronie na podstawie
Rozporządzenia, do niniejszego przetargu:
1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej w Katowicach
2. Przystąpienie do przetargu stanowi wyrażenie przez Wykonawców, podlegających
ochronie Rozporządzenia, zgody na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim wyłonienie
Wykonawców i zawarcie z nimi umów (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
a nadto:
a) Zleceniodawca jako przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić księgi rachunkowe,
karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki oraz spoczywają na nim
obowiązki
podatkowe
(art.
6
ust.
1
lit.
c
Rozporządzenia
w zw. z art. 74 ust. 2 z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości);
b) Zleceniodawca jako przedsiębiorca ma prawo do dochodzenia roszczeń
z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i tym samym
przetwarzania danych Zleceniobiorcy w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes
Administratora,
którym
jest
dochodzenie
jego
roszczeń
i obrona jego praw);
4. Dane osobowe Wykonawców mogą być przekazywane i udostępnione zgodnie
z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o dostępie do informacji
publicznej oraz na podstawie innych przepisów zobowiązujących Zamawiającego do
udostępniania i przekazywania dokumentacji dotyczącej postępowań przetargowych i
zakupów dokonywanych w trybie regulaminu obowiązującego u Zamawiającego..
5.
Wykonawcy zostali pouczeni o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie, co
jednoznaczne jest z wycofaniem się z przetargu.
6.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń
przysługujących Zamawiającemu i w stosunku do niego tj. okres 10 lat. Wszelkie dane
przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych
przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym
powstał obowiązek podatkowy. Wszelkie dane przetwarzane w ramach realizacji
projektów współfinansowanych ze środków UE, przetwarzane będą przez okres
trwałości danego projektu Po upływie w/w dat dane wykonawców będą usuwane.
7. Wykonawcy mają prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia.
a. Skorzystanie przez Wykonawców z jednego z praw wskazanych w ust. 5 niniejszego
paragrafu
polega
na
złożeniu
pisemnego
oświadczenia
woli
o odpowiedniej treści przesłanego na adres Zamawiającego.
b.
Wykonawcy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie
przepisów ochrony danych osobowych.
c.
Osobą do kontaktu u Zamawiającego w sprawie przetwarzania danych osobowych
jest st. kpt. Daniel Hermyt mail: dhermyt@katowice.kwpsp.gov.pl, nr tel. 601501988

