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ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA NUMER 4 DO WZORU UMOWY
WYMIENIONEGO W §9 WZORU UMOWY
ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
OSOBOM DZIAŁAJĄCYM W JEGO IMIENIU
1. Kategorie danych osobowych, które zostały zawarte w treści umowy albo przekazane
Wykonawcy na jej podstawie, w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) danych
zawartych w treści umowy, są następujące: imię, nazwisko, adres email, stanowisko
służbowe.
2. Z chwilą udostępnienia Wykonawcy danych osobowych administratorem tych danych
staje się ………………………………………………………………….
3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora, drogą
elektroniczną na następujący adres e-mail: ………………… lub drogą poczty tradycyjnej
na adres: ……………………….. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
4. Celem udostępnienia Wykonawcy danych osobowych jest: ustalenie uprawnień i
zobowiązań stron, poprzez zawarcie umowy oraz wykonanie umowy przez strony.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f 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), zwanego dalej: „RODO”, tj. prawnie uzasadniony
interes Wykonawcy polegający na właściwej realizacji zawartej z ZAMAWIAJĄCYM
umowy.
6. Kategorie danych, określone w ust. 1, dotyczą wyłącznie osób, których dane zawarte są w
treści umowy lub zostaną przekazane Wykonawcy w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub
uzupełnienia) tych danych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez Wykonawcę przez okres 5 lat począwszy od
następnego roku po wykonaniu umowy.
8. Dane osobowe nie będą udostępniane innym niż WYKONAWCA odbiorcom danych lub
kategoriom odbiorców danych, poza przypadkami ich udostępnienia organom
administracji publicznej lub innym organom państwowym w związku z określonym
postępowaniem.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa (poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt
26 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), zwanego dalej: „RODO”.
10. Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Wykonawcy, przysługuje prawo
żądania od Wykonawcy, jako ich administratora, dostępu do danych osobowych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz możliwość wniesienia
skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Wykonawcę do podejmowania
zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
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