INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej
„RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Lubliniecki, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym
w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec;
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec, adres
e-mail: iod@lubliniec.starostwo.gov.pl;
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu logowania i rejestracji użytkownika oraz dostępu do wybranych usług
świadczonych drogą elektroniczną w ramach Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne na podstawie umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku gdy
przystąpi Pani/Pan do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia wykonawcze do wyżej wymienionej ustawy i wówczas Pani/Pana
dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c);
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty wspierające nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług (Kancelaria
PRESTIGE Radcy prawni Bróg i Srokosz s. c.), w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów teleinformatycznych
(LTC Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu, home.pl Spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie) w których są przetwarzane Pani/Pana dane;
Ponadto dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim
zainteresowanym podmiotom, osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Ograniczenie dostępu
do danych może wystąpić w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt 1 i
2 oraz art. 74 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu logowania i rejestracji od momentu utworzenia konta użytkownika
zarejestrowanego (poprawnego zakończenia procesu rekrutacji) przez okres niezbędny do realizacji celu. Jeżeli przystąpi Pani/Pan do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wówczas zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia wykonawcze do wyżej wymienionej ustawy wówczas Pani/Pana dane osobowe
związane z postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane zgodnie z upływem okresu przechowywania
danych określonym w instrukcji kancelaryjnej - po upływie 5 lat akta podlegają brakowaniu - kategoria B5;
w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zmówień publicznych okres przechowywania określony w instrukcji
kancelaryjnej - po upływie 10 lat akta podlegają brakowaniu - kategoria B10;
Posiada Pani/Pan w przypadku danych osobowych przetwarzanych do celów rejestracji:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 ust. 5 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z
usług społeczeństwa informacyjnego;
prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO za wyjątkiem art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
Posiada Pani/Pan w przypadku danych osobowych przetwarzanych związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 ust. 5 RODO prawo sprzeciwu, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego;
Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. a, b, c, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
Podanie przez Panią/Pana danych związanych z rejestracją do Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne jest dobrowolne i jest
wymogiem umownym niezbędnym, aby zawrzeć umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną, niepodanie danych spowoduje
niemożność korzystania z pełnej funkcjonalności sytemu przewidzianych dla jego użytkowników. Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jest wymogiem ustawowym i
jest niezbędne, aby wziąć udział w postępowaniu przetargowym.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

