Załącznik nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 zwanego dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bolkowa z siedzibą:
Urząd Miejski w Bolkowie, ul. Rynek 1.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – e-mail: iod@bolkow.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie uproszczonych audytów energetycznych budynków na terenie Gminy
Bolków stanowiących jeden z elementów wniosków o Grant w ramach realizacji
projektu pn.: „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów
grzewczych i odnawialne źródła energii”.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko osoby lub podmioty, które zostały
wyznaczone przez Zamawiającego do podejmowania czynności w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a także uprawnione na podstawie obowiązującego prawa do
kontrolowania działalności Zamawiającego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, z uwagi na obowiązek archiwizowania
dokumentów przez jednostkę sektora finansów publicznych.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, dotyczących bezpośrednio
Pani/Pana jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
7.1.na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
7.3. 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;
7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:

8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
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