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KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 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) (RODO)
uprzejmie informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. z siedzibą
w Koszalinie, przy ul. Rolnej 14, NIP: 6690504861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000059283, e-mail: biuro@zos.koszalin.pl

2.

Kontakt z Administratorem realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego rodo@zos.koszalin.pl
oraz poprzez korespondencję na adres Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. ul. Rolna 14, 75-950
Koszalin z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

4.

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

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy; dane
osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane przez czas wskazany
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.

6.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.

7.

posiada Pani/Pan:

8.

9.

a.

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b.

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

c.

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**

d.

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

nie przysługuje Pani/Panu:
a.

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych.

b.

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

c.

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o
wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.
** 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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