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Informacja Administratora
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.U.UE.L.2016.119.1
z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
− administratorem Pani/Pana danych Osobowych jest: Starosta Gołdapski, którego
siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
(tel.: 87 615 44 55, e-mail: sekretariat@powiatgoldap.pl);
− w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych Panią Anetą Frydrych, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap (tel. 87 615 44 19,
e-mail: iod@powiatgoldap.pl);
− Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym niniejszym postępowaniem;
− Pani/Pana dane osobowe będą przekazane wyłącznie podmiotom, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp
oraz organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
− dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
− przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania;
− przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
− Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu;
− podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów
prawa.
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