INFORMACJA O WARUNKACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z afi.I3 ust.l i 2 Rozpotządzenta Parlamentu
20161679 z Ż] kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony

Zgodnie

Z ptzetwarzaniem danych osobowych

Europejskiego

osób fizycznych

1.

Rady (UE)

w

związku

i w sprawie swobodnego przepływu takich

o

oIaZ uchylenia dyrektywy 95/46/wE (ogólne rozporządzenle
osobowych) (Dz. Urz. UE

i

L II9 z 04.05 '2016,

str. 1) zwane dalej

danych

ochronie danych

RoDo,

informuję, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Polityki

Społecznej z siedzibą w Łodzl ul. Snycerska 8. reprezentowane ptzez Dyrektora,

Ż. Z

osobą pełniącą funkcję Inspektora Danych osobowych u Administratora Danych

osobowych mozna się skontaktować pod adresem: Łódż, ul. Snycerska

8

adresem

mailowy: iodo@rcpslodz.pl nr tel. (42) 203 48 00,

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwalzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit

c RoDo w celu związanym Z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr
Sprawy 18ruS/2018 pn.
',Świadczenie usługi restauracyjnej podczas Wojewódzkiej
Konferencji Naukowej pn. ,,Pomóżmy dziecku z FASD - zapalmy czerwoną lampkę'' dniu

w ramach obchodów

10'09.2018 organizowanej
na podstawie art. 138o ustawy

z

Światowego

Dnia FAs''

dnia 29 stycznta 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(tl. Dr. U. 2 20I"7 r., poz. I5l9).

4' Kategoriami odbiorców
w Łodzt oIaZ osoby lub

Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy RCPS
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja

postępowania w oparciu o art. 8 oraz arL.96 ust. 3 ustawy

Prawo zamówień publicznych (Dz. I].

zdntaL9 stycznia 2004 roku

zŻ0I] t., poz. I5]9

-

ze zmianami)' dalej ,,ustawa

Pzp",

5.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany

rzeczowym wykazie akt'', który stanowi załącznlk do Zarządzenia
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej

z

Nr

w

'jednolitym
1lŻ0I8 Dyrektora

dnia 04.0i.2018 roku w sprawie: przepisów

kancelaryjnych i archiwalnych Stosowanych w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej
w Łodz|

6.

obowiązek podania przez Panią,/Pana danych osobowych bezpoŚrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym W przepisach ustawy Pzp,
ZwLąZanym

z

udziałem w postępowaniu

o

udzielenie zamówienia publicznego,

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają Z ustawy PZp,

1.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwalzane w sposób Zaltomatyzowany (w tym

przez profilowanie), stosownie do alt.2Ż

8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art.15 RoDo

RoDo,

prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących,

- na

podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pan danych osobowych

(Wyjaśnienie: skorzystanLe Z prawa do sprostowania nie moze skutkować zmianą wyniku
postępowania

o udzielenie

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy

w zakresie niezgodnym Z ustawą Pzp orlz lrie tnoze naruszać integralnościprotokołu
oraz jego załączników)
- na podstawie art. 18

RoDo prawo

Żądanta od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzęŻeniem przypadków' o których mowa w art. 18 ust. 2

RoDo

(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma Zastosowania w odniesieniu

do przechowywania' w celu zapewnienia korzystanla zę środków ochrony

prawnej

lub w celu ochrony plaw innej osoby flzycznej lub prawnej, lub z uwagi nawaŻne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędr-r ochrony Danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RODO,

9.
-

Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z afi. 17 ust. 3 lit. b' d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych

osobowych, o których mowa w art. 20

RoDo'

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawą prawną przetwarzaniaPanllPana danych osobowych jest alt. 6 ust. 1 lit. c

RODO.

