
Załącznik Nr 3 

do Zapytania ofertowego – 

 zaproszenia do złożenia oferty 

(BZP.272.2.59.2018)  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

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 (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.), 

tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informujemy, że: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Starosta Jeleniogórski z siedzibą w 

Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10; 
 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze –  

email: iod@powiat.jeleniogorski.pl; 
 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych – w związku z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych – w celu realizacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn.: „Dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa 

Powiatowego w Jeleniej Górze”, tj. wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom lub podmiotom uprawnionym 

na mocy przepisów prawa; 
 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat po zakończeniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z jednolitym rzeczowym 

wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych; 
 

6) posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych, 

b) sprostowania i ograniczenia przetwarzania swoich danych;  
 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
 

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 

zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości przeprowadzenia oceny złożonej przez Panią/Pana oferty oraz oświadczeń  

i dokumentów złożonych przez Panią/Pana w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. 
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