
 

 

Klauzula informacyjna 

dotycząca realizacji zamówień na dostawy, których wartość jest niższa od kwoty 130.000 PLN  

 

             Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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 (dalej RODO), Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Ostrowi Mazowieckiej, reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

pełniącego jednocześnie funkcję Dyrektora, z siedzibą:  ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów 

Mazowiecka, tel. 29 644 06 80, e-mail ostrow@psse.waw.pl , zwana dalej „Administratorem”; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, tel. kontaktowy: 29 6440 680 wew. 74; e-mail: 

iod.ostrow@psse.waw.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniami o udzielanie zamówień publicznych na dostawy, których wartość jest niższa od kwoty 

130.000 PLN  - zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, obowiązującym u Administratora;  

4) podanie danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa Pani/Pana w postępowaniu o udzielanie 

zamówień publicznych, o których mowa w pkt 3); 

 5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane komórkom organizacyjnym Administratora o ile przekazanie 

danych pozostaje w związku z realizacją udzielonego zamówienia, a także podmiotom świadczącym usługi: 

doradcze, prawne, audytowe, IT, kurierskie i transportowe; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres wynikający z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, lecz nie krócej niż okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt 

obowiązującym u Administratora; 

7) przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania (poprawiania),  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania o ile zachodzą okoliczności 

przewidziane prawem; 

8) ma Pani/Pan 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) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu; 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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