Załącznik nr 3
do Ogłoszenia o przetargu z dnia ……………

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w związku
ze sprzedażą składników rzeczowych majątku ruchomego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L 119, s 1), dalej
RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ul.
Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola e-mail: cez.ochronadanych@wp.pl, nr telefonu: 15 813 48 54.
2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: e-mail: cez.ochronadanych@wp.pl, nr telefonu:
15 640 45 46.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z wyłonieniem Kupującego w przetargu publicznym na sprzedaż składników majątku ruchomego.
4. Pani/Pana dane zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1) upoważnieni pracownicy Sprzedającego,
2) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
3) inne podmioty, świadczące usługi na rzecz Administratora, które na podstawie stosownych umów
powierzenia danych umocowane są do przetwarzania danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane organom kontrolnym oraz innym podmiotom wyłącznie
w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu związanym z wyłonieniem Wykonawcy będą przechowywane
przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, przewidzianych przepisami prawa, lecz nie
krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. Okres przetwarzania
danych osobowych może zostać przedłużony jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego
będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących –
w szczególnych przypadkach Sprzedający może żądać wskazania dodatkowych informacji m.in.
sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania przetargowego;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, iż
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
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 z zastrzeżeniem, iż
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;
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.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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. c RODO.
11. Sprzedający nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski ani żadnym organizacjom
międzynarodowym.

