Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego

KLAUZULA INFORMACYJNA

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 ochrony danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Józefowie sp. z o.o., ul. Zielona 2, 05-420 Józefów;
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych (IOD) w Towarzystwie Budownictwa
Społecznego w Józefowie sp. z o.o.: tbs@tbsjozefow.pl , Tel. (22) 789-12-86;
3.

Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z zapytaniem ofertowym pn. „Przeprowadzanie okresowych kontroli oraz
czyszczenie przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Towarzystwa
Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o.” prowadzonym bez stosowania ustawy
Prawo zamówień publicznych ze względu na jego wartość;

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja związana z udzieleniem zamówienia;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia zawartej umowy;
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach szczególnych;
7. W odniesieniu do przedłożonych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pan/Pani:


na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych,



na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych,



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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza
przepisy RODO.
9. Osobie fizycznej nie przysługuje:


w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,



prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,



na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób
fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

