Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oferenta
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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO, informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 z siedzibą przy ul.
Mińskiej 1/5 w Warszawie (kod pocztowy: 03-806), tel.: (22) 819 00 38, adres e-mail: ckz1@edu.um.warszawa.pl
reprezentowana przez dyrektora placówki.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym
przetwarzaniem. Prosimy o kontakt na adres mailowy: CKP_IOD@DBFOPLD.WAW.PL lub listownie na adres
podany w punkcie 1 z informacją, że wiadomość jest adresowana do inspektora ochrony danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) rozpatrzenia Pani/Pana oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych);
b) archiwizacyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach prawnych związanych z tą ustawą).
4) W związku z przetwarzaniem danych odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a) podmioty, z którymi administrator ma podpisane umowy powierzenia danych osobowych lub realizują własne
cele przetwarzania, w szczególności firmy świadczące usługi obsługi informatycznej, hostingu skrzynek
pocztowych i strony internetowej, obsługi prawnej administratora, banki, instytucje uprawnione do kontroli
działalności administratora (odbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO);
b) dane mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Sąd, Prokuratura)
lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów przetwarzania:
a) w celach archiwizacyjnych - 10 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z
przepisami prawa i jednolitym rzeczowym wykazem akt opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści
swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. To,
z którego uprawnienia może Pani/Pan korzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania
Państwa danych. W celu wykonania swoich praw żądanie należy skierować pod dane kontaktowe wskazane w
pkt 2. Pamiętaj, przed realizacją uprawnień będziemy się musieli upewnić, że żądanie składa osoba, której dane
dotyczą, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez
Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zawarcie z nami umowy jest dobrowolne. Jednakże
podanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą jest warunkiem udziału w postępowaniu i
ewentualnego zawarcia i wykonania umowy – bez podania danych osobowych, nie jest możliwe wzięcie udziału
w postępowaniu i zawarcie umowy.

