Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zamówieniach publicznych

Zgodnie z art. 13, 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 65/46/W
informujemy :
1.Administratorem Pani/a danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauza 3 email: sekretariat@ckziu.radom.pl
2.Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym możemy się
skontaktować za pomocą emaila:iod@ckziu.radom.pl
3.Pani/a dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z :
art. 6 ust 1 lit c RODO – obowiązku ciążącego na Administratorze;
art. 6 ust 1 lit e RODO –realizacja zadań realizowanych w interesie publicznym lub
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
art. 6 ust 1 lit b RODO – wykonaniem umowy, której stroną może być Pan/i lub podjęciem
działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy ;
art. 6 ust 1 lit a RODO – wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, ( administracji publicznej
Urzędy Skarbowe, policja, sądy) oraz inne podmioty na podstawie podpisanych umów.
5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania tj. 5 lat od zakończenia procesu inwestycji.
6. Przysługują Pani/u następujące prawa:
-prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
-prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
-prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
-prawo do sprzeciwu,
-prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Pani/Pana dane są
przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na
zgodność
-z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

