
~14Z0w~ze. 
serce Polsk i 

Zall/cznik Nr 3 - Informacja RODO 

INFORMACJA 

w zakrcsie ochrony danych osobowych 

Zgodnie zan. 13 ust. I i 2 rozporz'l.dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

20 16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oehrony osob tizyeznyeh w zwi'l.zku 

z przetwarzaniem danye h osobowyeh i w sprawie swobodnego przeplyw11 takieh danyeh oraz 

uehylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz'l.dzen ie 0 ochronie danyeh) (Oz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. I). dalej ,.ROOO". informuj" ze: 

administratorem Pani/Pana danyeh osobo'vyeh jest Wojt Gminy Baboszewo. dane kontaktowe: 

Urz'l.d Gminy Baboszewo 

ul. Warszawska 9A 

09-1 30 Baboszewo 

tel. (23) 66 II 09 1 

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

oraz Wojewodztwo Mazowieekie, dane kontaktowe: 

Urz'l.d Marszalkowski Wojewodztwa Mazowieekiego w Warszawie 

ul. Jag iellOliska 26 

09-719 Wa rszawa 

tel. (22) 597-91 -00 

e-mai l: urzadmarszalkowski@mazovia.pl 

e-P U AP:lumwm/esp. 

dane kontaktowe do inspekto ra oehrony danyeh w Urz,dzie Gminy Baboszewo - Andrzeja 

Rybus -Tolloezko, e-mail: iodo@rt-net. pl. dane kontaktowe do inspektora oehrony danyeh 

Wojewodztwa Mazowieek iego, te l. (22) 597-96-63 , e-mail: iod@mazovia.pl 

• PanifPana dane osobowe przetwarzane b,d'l. na podstawie art. 6 ust. I li t. e ROOO w eelu 

zwi'l.zanym z post,powaniem 0 udzielenie zamowien ia publ ieznego 0 wartosei szaeunkowej 
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ponizej 30 000 euro w tryb ie zapytania ofertowego, pn. "Dosfawa SprZl{ fll kompllferowego dla 

Szkoly Podsfml/owej im. J. Wybickiego w Baboszewie realizoov£llla przy pomocy srodkow 

Samorzqdll Wojeovodzfova J"[azowieckiego w rafl/acll Mazowieckiego Programu Dojillallso oval1ia 

Pracoovni [l1jorf/l£lfycZl1ycfl i Jl{zykowycfl ". 

• 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP.271.2.21.2019 

odbiorcal11i Pani/Pana danych osobowych b~d'l osoby lub podl11ioty. kt6rYl11 udost~pniona 

zostanie doku l11 entacja post~powan i a. 

• Pani/Pana dane osobowe b~d'l przechowywane przez okres Slat od dnia zakol1czenia 

• 

• 

post,powania 0 udzielenie zal116wienia; 

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobo,vych decyzje me b,d'l podejl11owane w spos6b 

zautol11 atyzowany, stosowanie do art. 22 ROOO; 

posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 ROOO prawo dost,pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz'lcych: 

- na podstawie art. 16 ROOO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ' ; 

na podstawie art. 18 ROOO prawo z'ldania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzezeni el11 przypadk6w, 0 kt6rych l110 wa wart. 18 ust. 2 ROOO"; 

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

Pani/Pan, ze prze twarzanie danych osobo,,,ych Pani/Pana dotycz'lcych narusza przepisy 

ROOO; 

• nie przys luguje Pani/Panu; 

w zwi'lzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ROOO prawo do usuni ,cia danych osobo'yYch; 

- prawo do przenoszenia danych osobmyYc h, 0 kt6rYl11111owa wart. 20 ROOO; 

na podstawie art. 21 ROOO prawo sprzec iwu, wobec przetwarzania danych osobo'yYch. gdyz 

podstaw'l prawn'l przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ROOO . 

. Wyj£lsl1iel1ie: skorzys/anie z prawa do spros/owania nie mote sku/kowac zinianci lI'yniku 
Pos/I{powania 
o udzielenie za!11oll'ienia publieznego ani zmianC[ pos/anOH'ieI1 umoH)' I\, zakresie niezgodnym 
z us/awC[ Pzp oraz nie mote naruszai: integralnosei pr%kolu orazjego zalC[eznikolv . 
.. Wyjasl1iellie: praH'O do ograniezenia przef>varzania nie ma zas/osowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celli zapewnienia korzyslC!nia Ie srodkow oehrony prawnej lub w celu 
ochrony prall' innej osoby ./izyeznej lub praH'nej, lub I IIll'C1gi na watne wzgleely in/eresu 
publicznego Unii Europejskiej lub pCIJ1s/wa czlonkoH·skiego. 


