
ZAtA,CZNIK Nr 3 -Informacja RODO 

INFORMACJA 

Urz~du Gminy Baboszewo w zakresie ochrony danych osobowych 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46IWE (og6lne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

"RODO", informuj~ , ze: 

administratorem PanilPana danych osobowych jest Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 

9A, 09-130 Baboszewo, tel. 236611091 ; faks. 23 6611071. E-mail. urzad@qminababoszewp.pl 

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Baboszewo jest Pan Andrzej Rybus- Tolloczko 

dzialajqcy na podstawie umowy 117/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b~dq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ROOO w celu 

zwiqzanym z post~powaniem 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci szacunkowej 

ponizej 30000 euro w trybie zapytania ofertowego, pn. "Dostawa LPG do ce/6w opalowych 

swietlic wiejskich w Woli Folwark i Draminie". 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny) : ZP.271.2.10.2019 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b~dq osoby lub podmioty, kt6rym udost~pniona 

zostanie dokumentacja post~powania . 

• Pani/Pana dane osobowe b~dq przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia 

post~powania 0 udzielenie zam6wienia; 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b~dq podejmowane w spos6b 

zautomatyzowany, stosowanie do art . 22 ROOO; 

• posiada PanilPan : 

- na podstawie art . 15 ROOO prawo dost~pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych; 

- na podstawie art. 16 ROOO prawo do sprostowania PanilPana danych osobowych ' ; 

- na podstawie art. 18 ROOO prawo zqdania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa wart. 18 ust. 2 ROOO" ; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz~du Ochrony Oanych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan , ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy 

ROOO; 



• nie przysluguje PanilPanu : 

- w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ROOO prawo do usuni~cia danych osobowych ; 

prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 kt6rym mowa w art. 20 ROOO; 

- na podstawie art. 21 ROOO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz 

podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ROOO. 

. Wyjasnienie : skorzysfanie z prawa do sproslowania nie mote skutkowac zmianq wyniku post~powania 

o udziefenie zamowienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie 
mote naruszac integra/nose; protokolu or8Z jego za/qcznikow . 
.. Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwaf7ania nie rna zastosowania W odniesieniu do przechowywania, W celu 
zapewnienia korzystania ze srodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw inne} osoby fizycznej tub prawnej, lub z 
uwagi na waine wzgt~dy interesu publicznego Unii Europejskiej tub pailstwa cztonkowskiego. 


