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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Stosowana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

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:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

administratorem danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa Sandomierska
12,12A,12B w Gdańsku z siedzibą; ul. Sandomierska 12,12A,12B 80-045 Gdańsk,
NIP 583-31-19-911, reprezentowana przez Zarząd;
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia w związku z wykonaniem remontu klatek schodowych
w budynku przy ul. Sandomierska 12,12A,12B w Gdańsku w ramach Programu „Rewitalizacja
Oruni Gdańsk” z zachowaniem zasady konkurencyjności;
odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach projektu
”Rewitalizacja Oruni Gdańsk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz podrozdział 6.5 Wytycznych z zakresu kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dalej „wytyczne”;
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu w ramach
projektu ”Rewitalizacja Oruni Gdańsk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przez okres 10 lat licząc od dnia jej przyznania;
obowiązek podania przez osobę danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach
wytycznych związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z wytycznych;
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
z automatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
osoba fizyczna posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich 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 osoba
fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
osobie fizycznej nie przysługuje:
− 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;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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