Załącznik nr 3 do ogłoszenia

Klauzula informacyjna RODO - 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) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 190, kod pocztowy 00-608,
którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników kieruje Prezes Kasy, reprezentowana przez Dyrektora Oddziału
Regionalnego KRUS w Białymstoku;



kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego (e-mail) – iod@krus.gov.pl;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przeglądy
budynków i instalacji elektrycznych w OR KRUS w Białymstoku i podległych placówkach
terenowych (znak sprawy: 0100-OAG.2300.94.2020);



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) ;



okres przetwarzania Pani/Pana danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji
postępowania i będą one przechowywane do momentu brakowania;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Skorzystanie z powyższych praw musi być
zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych;



ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

