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POSTĘPOWANIE 0 UDZIELENIE ZAMÓwIENIA NA USŁUGI spoŁECzNE NR 07lus/201B
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osoby fizyczne, których dane zamawiający pozyskał bezpośrednio posiadają:

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. ].8 ust.2 RoDo ***;

uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
osobom fizYcznYm, których dane Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu nie
przysługuj e:

przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RoDo.

' WYjaŚnienie: int'ormacjo w tYm zakresie jest wymogona, jeżeli w odniesieniu do danego administrotora lub podmiotu przetworzajqcego istnieje
obowiqzek wyznoczenia inspektora ochrony danych osobowych.

'" WYjaŚnienie: skorz4stanie z Prowd do sprostowania nie może skutkować zmianq wyniku postępowdnia o udzielenie zomówienio publicznego na
usługi sPołeczne ani zmionq Postonowień umowy w zakresie niezgodnym z ustowq Pzp oraz nie może naruszoc integralności protokołu oraz jego
załqczników.
'r'WYjaŚnienie: Prawo do ogroniczenio przetworzania nie mo zqltosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienio korzystqnio ze
Środków ochronY Prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwogi na ważne względy interesu publicznego IJnii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Ponadto informujemy, Że w związku z wejściem w życie RoDo od dnia 25 maja 2018r. Wykonawca ubiegający się
o zamówienie jest równieŻ zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno - prawnych związanych
z udziałem w postępowaniu wynikających z RODO.

Do obowiązków tYch naleŻą m.in, obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RoDo w stosunku do osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał,

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RoDo względem
osób fizYcznYch, którYch dane przekazuje Zamawiającemu iktórych dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyłączeń o których mowa w art. ]_4 ust 5 RODO.

wvnikaiacego z art. 13 RODO iest:

a) WYkonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobbwe bezpośrednio pozyskał w tym w szczególności w
stosunku do:

o osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
r podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobąfizyczną,
r PodwYkonawcY/Podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
e Pełnomocnika PodwYkonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w

pełn omocn ictwie),
r członka or8anu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np, dane osobowe

zamieszczone w informacji z KRK);

b) Podwvkonawca/Podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
DotYczY to w szczególnoŚci osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
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