
                      

                                       KLAUZURA INFORMACYJNA   

W związku z realizacją wymogów  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 /ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych- RODO/   (Dz. U. UE. L. 

2016. 119.1 z dnia  04.05.2016)  w zakresie zbioru: 

1.  Kontrahenci beneficjentów  projektów  realizowanych w ramach PRO WL na lata 2014-2020 

poniżej informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących  Pani/Pana 

prawach z tym związanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych                             

w ramach projektu  pn. „Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego                                       

w Powiecie Łukowskim” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacji                                

i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Łukowski, ul. Piłsudskiego17,21-400 Łuków 

reprezentowany przez Starostę Łukowskiego, Przewodniczącego Zarządu Powiatu na mocy umowy                            

Nr 342/RPLU.12.04.00-06-0032/17-00  zawartej w dnia 29.06.2018r. z Województwem Lubelskim w imieniu 

którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego. 

2) Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres                         

e-mail: kształceniezawodowe@pzo.lukow.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz art. 6 ust. 1 RODO, 

4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                   

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres                   

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związany  z udziałem w postępowaniu                   

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób  

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− 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;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,                

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9) Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− 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. c RODO.  


