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PosTĘPoWANIE o UDZIELENIE ZAMOWIENIA NA UsŁUG] sPoŁECZNE NR 07lUs/2018
"0sobisty Program Sukcesu "

w ramąch projektu pn, ,Akqlwną integracja w powiecie Świebodzińskim"

17) 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;
18) osobom fizycznym, których dane Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu nie

przysługuje:

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

- 
Wyjaśnienie: int'ormacjo w tym zokresie jest Wymagano, jeżeli w odniesieniu do danego odministratoro lub podmiotu przetworzojqcego istnieje

obowiqzek wyznoczenio inspektora ochrony donych osobowych.

" Wyjaśnienie: skorZystanie z prowo do sprostowonia nie może skutkowoć zmionq Wyniku postępowąnia o udzielenie zomówienia publicznego na
usługi społeczne ani zmionq postonowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
zołqczników.
"'WyjdŚnienie: prawo do ogroniczenia przetworzlnia nie mo zostosowanio W odniesieniu do przechowywanio, w celu zapewnienia korzystonio ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prow innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wożne względy interesu publiczneqo Unii
E u ro pej s ki ej l u b p o ń stw a czło nkowski e g o,

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 i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co

najmniej jedno z wyłączeń o których mowa w art. 14 ust 5 RODO.

Jednocześnie informuiemv, że administratorem danvch osobowvch zobowiazanvm do realizacii obowiazku informacvinego
Wvnikaiaceqo z art. 13 RoDo iest:

c) Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osóbowe bezpośrednio pozyskał w tym w szczególności w
stosunku do:

. osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
r podwykonawcy/podmiotutrzeciegobędącegoosobąfizyczną,
e podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
r pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np, dane osobowe zamieszczone w

pełnomocnictwie),

r członka or8anu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzecie8o, będącego osobą fizyczną (np, dane osobowe

zamieszczone w informacji z KRK);

d) Podwvkonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.


