OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – zamówienia publiczne
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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), zwanego „RODO” informuje, iż:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Nadleśnictwo Głęboki Bród, Głęboki
Bród 4, 16-506 Giby, tel.: 87 51 65 203, e-mail: glebokibrod@bialystok.lasy.gov.pl, zwane
dalej Administratorem.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się
z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail:
glebokibrod@bialystok.lasy.gov.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego przez Administratora.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
4.1.
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
4.2.
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Decyzja Nr 243
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie udostępnienia jednolitych
wzorów dokumentów dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki
leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy
Państwowe, podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, jak
również innym podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne czy doradcze na
rzecz Administratora.
6. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane
dotyczą, informujemy, iż:
6.1.
Pozyskiwane mogą być między innymi następujące kategorie danych: imiona,
nazwisko, adres korespondencyjny i zamieszkania, adres email, telefon, nazwa
zakładu pracy oraz stanowiska.
6.2.
Dane mogą pochodzić od podmiotów, które przystępują do realizacji
zamówienia publicznego.
7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2) sprostowania danych (art. 16. RODO),
3) usunięcia danych (art. 17 RODO),
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania
danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania
danych z przepisami o ochronie danych osobowych.

9. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres
wynikający z przepisów prawa oraz Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL w Lasach Państwowych.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a po rozstrzygnięciu zamówienia
ustawowym, wynikającym z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych
osobowych może skutkować wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia
i w konsekwencji brakiem możliwości realizacji umowy cywilnoprawnej.
11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

