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KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO ZWIĄZANA
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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” oraz Ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 9 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.), informuję, że:













administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Lubelska z siedzibą
w Lublinie ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin.
inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Lubelskiej jest Pan Tomasz
Joński, kontakt: t.jonski@pollub.pl, tel.: 81 538 47 68;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem na Aktualizacja katalogu sylwetek wektorów
pojazdów AUTOVIEW do wersji 2018 opartym na Zarządzeniu Rektora nr 9/2018 z
dnia 23.01.2018 r. dotyczącym realizacji zamówień prowadzonych w trybie art. 4 pkt. 8
Prawo Zamówień Publicznych;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie
dokumentacja
postępowania
w
oparciu
o
przepisy
Ustawy
o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 112 poz.
1198 z późn. zm.)
Pani/Pana
dane
osobowe
będą
przechowywane,
zgodnie
z
umową
w ramach realizacji danego postępowania przez okres 10 lat od dnia zakończenia
postępowania.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem udzielenia zamówienia określonego w Zarządzeniu Rektora
Nr 9/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r., związanego z udziałem w postępowaniu, w których
nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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**;
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
− prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych

_________________________
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zarządzeniem Rektora.
*

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.
**

