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Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Pełnienie
funkcji
Inspektora
Nadzoru
Inwestorskiego
w
branżach
elektrycznej
i elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa układu
komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu” – przebudowa ul.
Kostaneckiego
(nazwa zamówienia)

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/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:

▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie,
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, tel. 012 34 18 509, e-mail: sekretariat@zim.krakow.pl

▪

w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie został wyznaczony Inspektor ochrony danych
osobowych, z którym skontaktować się można pod adresem e-mail: iod@zim.krakow.pl

▪

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i e) RODO w celu
związanym z ogłoszonym postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego ;

▪

Postępowanie prowadzone jest w celu zapewnienia bieżącej działalności jednostki – wyłonienie
Wykonawcy na w/w zadanie;

▪

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie zawarł
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także odbiorcom danych w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych. Ponadto 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 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych
których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie;

▪

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje
niepodania określonych danych będzie skutkować brakiem rozpatrzenia oferty;

▪

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

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.
▪

Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO
oraz jeśli dotyczy, art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.
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