ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
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), zwane
dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku
z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Wojskowy
Instytut Wydawniczy w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97. Z administratorem danych
można się skontaktować w następujący sposób:
1.1. Listownie na adres: Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97.
1.2. E-mailowo na adres: rodo@zbrojni.pl
1.3. Telefonicznie pod numerem: 261 849 008.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktowaćw następujący sposób:
2.1. Listownie na adres: Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97.
2.2. E-mailowo na adres: rodo@zbrojni.pl
3. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wojskowy Instytut Wydawniczy
w Warszawie oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa
prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa
w postępowaniu oraz następujące przepisyprawa:
4.1. Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych.
4.2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego będą osoby lub podmioty, którym zostanie
udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień
publicznych. Ponadto odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty uprawnione
do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Wojskowy Instytut Wydawniczy
w Warszawie zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych
w Wojskowym Instytucie Wydawniczym w Warszawie systemów informatycznych.
6. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego przetwarzane będą do chwili załatwienia sprawy,
w której zostały one zebrane, a następnie zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych - przez okres 10 lat.
7. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem
o udzieleniezamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
7.1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
7.2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
7.3. Prawo 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.
7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą
wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw.
7.5. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem określonym w przepisach
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ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Prawo zamówieńpublicznych.
9. Wykonawca w załączniku nr 8 do SWZ składa oświadczenie że wypełnił obowiązki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznegow niniejszym postępowaniu.
10. Zamawiający, zgodnie z art. 19 ust 4 ustawy PZP informuje, że:
10.1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO
będzie tego wymagało, Zamawiający będzie żądał od osoby, której dane dotyczą
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
10.2. Wystąpienie przez osobę z żądaniem określonym w art. 18 RODO nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Powyższa klauzula informacyjna dotyczy w szczególności: Wykonawcy będącego osobą
fizyczną, Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą, jak również na analogicznych zasadach: pełnomocnika Wykonawcy będącego
osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), członka organu
zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczonew
informacji z KRK), osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego.
Obowiązek Wykonawcy określony powyżej w punkcie 9 zachodzi w szczególności względem:
osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, Podwykonawcy/podmiotu trzeciego
będącego osobą fizyczną, Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
prowadzącą
jednoosobową
działalność
gospodarczą,
pełnomocnika
Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone
w
pełnomocnictwie),
członka
organu
zarządzającego
Podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK).
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