Obowiązek informacyjny -RODO
-zamówienia publiczne
Zgodnie z Rozporządzeniem 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) Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach informuje, że od dnia 25 maja
2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych.

1. Administratorem danych osobowych (AD) przetwarzanych w urzędzie Powiatowy Urząd
Pracy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 11, telefon: 46 874 25 23, 46 833 21 70, email:
sekretariat@pup-brzeziny.pl
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony
46 833 21 70, e-mail: iod@pup-brzeziny.pl,

danych:

telefon:

46 874

25

23,

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona
poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:







ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
ustawa o finansach publicznych z dnie 27 sierpnia 2009 r.,
ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r.,
przepisy wewnętrzne obowiązujące w PUP Brzezinach (zarządzenie nr 12/14 Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi ze
środków publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30000 euro w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach).

4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej, może wystąpić jedynie
w szczególnych przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem
o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi Powiatowy Urząd Pracy zawarł
umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów
informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania
danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi
danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich
okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia zadań realizowanych

przez PUP w Brzezinach z przedłużeniem o okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia, obrony
przed roszczeniami oraz o okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji
dokumentów.
6. Każda osoba, od której AD pozyskał dane osobowe ma prawo: do bycia poinformowanym
o operacjach przetwarzania, dostępu do treści danych i ich sprostowania, do usunięcia danych,
do ograniczenia przetwarzania, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią
inaczej.
7. Każda osoba, od której AD pozyskał dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jego
dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
8. Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej
wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą pisemną lub drogą elektroniczną,
opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (w skrócie
e PUAP).
9. Zebrane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa
dane mogą być przekazywane do państw spoza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa
w punkcie 4.
11. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia
publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim
udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać
ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do
niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także obowiązujące
w PUP Brzezinach przepisy wewnętrzne - zarządzenie nr 12/14 Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Brzezinach z dnia 22 kwietnia 2014 roku, w zawiązku z ustawą o finansach
publicznych.

