KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zmianami), tzw. RODO, informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą
w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, tel. 41 311 51 06, w imieniu którego
działa Dyrektor – dr inż. Jan Reklewski.
2) inspektorem ochrony danych w Świętokrzyskim Parku Narodowym z siedzibą w Bodzentynie
jest Pani Sylwia Poznańska (e-mail: iodo@swietokrzyskipn.org.pl).
3) administrator danych osobowych gwarantuje, ze dane osobowe osób uczestniczących
w przetargu (licytacji) są przetwarzane wyłącznie w celu:
a) umożliwienia udziału w przetargu (licytacji), złożenia oferty, jak również zawarcia
i wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Świętokrzyskiego Parku Narodowego (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. f RODO),
c) archiwizacji – dla wypełnienia obowiązków ustawowych oraz dla zabezpieczenia informacji
na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Świętokrzyskiego Parku Narodowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO).
4) Przetwarzane są następujące dane osobowe uczestników przetargu (licytacji) (w zależności od
wymogów danego postępowania):
a) imię/imiona, nazwisko, nazwa oferenta;
b) dane identyfikacyjne: numer PESEL lub numer, seria, data wydania, organ wydający dowód
osobisty lub dane innego dokumentu tożsamości; NIP, Regon
c) dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail),
d) dane finansowe (numer rachunku bankowego),
e) dane kontraktowe (szczegóły dotyczące przebiegu przetargu i zawartej umowy).
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym
administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania
danych (podmioty przetwarzające).
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
archiwalnych.
8) posiada Pani/Pan prawo:
a) do dostępu do swoich danych osobowych;
b) w przypadku uznania swoich danych za niezgodne z rzeczywistością do ich sprostowania lub
uzupełnienia;
c)
do wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w
przypadkach przewidzianych prawem (art.18 RODO);
9) 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. c
RODO.

10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
11) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem koniecznym do
udziału w przetargu (licytacji) i zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości udziału w przetargu (licytacji).
12) Pani/Pana dane nie będą
profilowania.

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie

