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Załącznik nr 2

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sporządzenie projektów
decyzji o warunkach zabudowy

i

decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu

publicznego oraz projektów decyzji o zmianie warunków zabudowy lub zmianie
lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą stanu faktycznego

i

prawnego

terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji".
Zgodnie z art, 13 ust.

l i

2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 zdnia 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 [.
l19 z 04.052016, str. 1), dalej „ROD0", informuje, ze:
]. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą
42 - 500 Będzin ul.
2.

ll

Listopada 20.

Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych. z którym może się Pani/Pan

skontaktować w sprawach związanych z ochrona danych osobowych w następujący sposób:

pod adresem poczty elektronicznej: iod(u um.hedzin.

];

-pisemnie na adres siedziby Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.

1

lit. c RODO w celu

realizacji ustawowych zadań Gminy Będzin zwiazanych z prowadzonym zamówieniem
publicznym na „Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy

i

decyzji o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o zmianie

warunków zabudowy luh zmianie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą
stanu faktycznego

prawnego terenu, na którym przewiduje się realizaeje inwestycji”,
wg Nr WRM.RSilM.27l.2L2018. na podstawie art, 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

r.

«

i

Prawo mmowień publicznych oraz wewnętrznych regulacji (Zarządzenie Nr I7/2014

Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.10.2014r.

W

sprawie: Regulaminu dotyczacego

przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającei 30 000
Euro. co do których nie stosuje sie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych zwanym dalej ..Zarząd7eniem”).

3.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym na podstawie

odrębnych przepisów prawa przysluguje prawo kontroli. jak również osoby lub podmioty
którym dane, zostaną udostępnione w oparciu () przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej,
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem wynikającym

z postanowień

Zarządzenia

związanym

z udziałem w zamówieniu publicznym.
5.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedą podejmowane

w sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
6. Dane

osobowe

będą

przetwarzane

zgodnie

Z

terminami

wskazanymi

w Rozpor7ądzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instmkcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i

zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas

przetwarzania danych, ktorym podlega Administrator Danych Osobowych.
7.

.

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. I8 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, ze 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 osobowyeh, (› którym mowa w art, 20 RODO;
- na podstawie art 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
-

gdyż podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.

1

lit. c

RODO.

' Wyjaśnienie: skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy

" Wyjaśnienie: prawo

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania. w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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