Treść wypełnienia obowiązku informacyjnego
dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne
1) Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu
Śląskim, ul. Michalskiego 12, dalej jako „ADO”;
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu
Śląskim: iod@pup-wodzislaw.pl (więcej informacji: pup.bip.powiatwodzislawski.pl zakładka
„Ochrona danych osobowych”);
3) Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.;
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są następujące przepisy prawa:
• ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
• rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
• ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5) Pana/Pani dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Pana/Pani dane przekazujemy czasowo również podmiotom przetwarzającym je w naszym
imieniu, w tym podwykonawcom wspierających nas w realizacji naszych działań np.
świadczenie stałej obsługi prawnej. Przetwarzanie Pana/Pani danych ujętych w systemach
informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam
te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu
związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja
tych systemów lub hosting danych. Pana/Pani dane przekazujemy również innym
administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące
działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki) jednakże tylko w zakresie niezbędnym
do realizacji świadczeń względem Pana/Pani;
6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie do 10 lat (od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a także od dnia zakończenia okresu
trwania umowy); w zależności od kategorii sprawy (wynikający
z przepisów odrębnych np. ustawy o narodowych zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie
z wewnętrznym aktem normatywnych obowiązującym u ADO tj. Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt);
7) Przysługuje Panu/Pani prawo:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego praw,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa
Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy RODO.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem
ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2).
8) Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie
jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
9) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji, w tym profilowaniu.

