Załącznik nr 3

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA 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/W.E
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO",
informuję, że:
■

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Mysłowicach
ul. Krakowska 2, 40-078 Katowice, tel. 32 3174111, e-mail: administracia@mvslowice.sr.gov.pl

■

w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych,
z którym skontaktować się można pod adresem e-mail: iod@myslowice.sr.gov.pl lub telefonicznie
pod numerem: 32 3174111;

■

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu
związanym z ogłoszonym postępowaniem zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września
2019r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn.zm.);

■

Postępowanie prowadzone jest w celu zapewnienia bieżącej działalności jednostki - wyłonienie
wykonawcy zadania: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla potrzeb Sądu Rejonowego
w Mysłowicach. PP-1/21;

■

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.);

■

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września
2019r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn.zm.);

■

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje
z postępowania;

niepodania

określonych

danych

będzie

skutkować

odrzuceniem

oferty

■

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 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. f RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

