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Klauzula informacyjna
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. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard, tel. 91 577-52-19, 91 577-72-88;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych jest Pani Sylwia Wójcik,
adres e-mail: zdp@zdp.stargard.pl, telefon: 91 577 52 19 wew. 35;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wycinka drzew na
terenie powiatu stargardzkiego w 2022 roku”, nr sprawy ZDP.SD.4160.06.2021.ET;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej ( Dz. U. z 2016 poz. 1764 z późn. zm.);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym
rzeczowym wykazem akt;
6. celem uzyskania Pani/Pana danych osobowych, bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
realizacja ustawowych zadań urzędu, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
zadania, które Administrator realizuje w interesie publicznym w ramach powierzonych zadań,
a także do podjęcia czynności zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego na
„Wycinka drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2022 roku” oraz do zawarcia i
wykonania umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b i lit. e RODO);
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. 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;



prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:


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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

