Załącznik nr 5
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości mniejszej niż kwota 130 000,00 zł. netto
w Starostwie Powiatowym w Łodzi

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej
130 000,00 zł

Na podstawie 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 (zwanego dalej
Rozporządzeniem) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łódzki Wschodni. Siedzibą
Starosty jest Starostwo Powiatowe w Łodzi, 90-113 Łódź ul. H. Sienkiewicza 3.
2. Administrator informuje, że w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora
Ochrony
Danych,
z
którym
można
kontaktować
się
poprzez
adres
e-mail: iod@lodzkiwschodni.pl.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych związane jest z:
a) realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej 130 000,00 zł. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019; zm.: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1492 i poz. 2275) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia:
b) wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku
z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c Rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane, w celach o których mowa w pkt. 3 mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, którymi mogą być:
a) podmioty
upoważnione
do
odbioru
Pani/Pana
danych
osobowych
na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora,
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
(tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.
6. Na
podstawie
zapisów
Rozporządzenia,
w
związku
z
przetwarzaniem
przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych (art. 15);
b) prawo do sprostowania danych (art. 16) *;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 ** ).
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
W przypadku nie podania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000,00 zł.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania (art. 22).
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
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c) na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia.
10. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

---------------------------------------------*
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.
**
Wyjaśnienie: 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.

2

