Klauzula informacyjna
ZAMÓWIENIA I KONKURSY (POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30.000 EURO)
STRONY UMÓW – OSOBY FIZYCZNE
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 i 14 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informuję, że:
1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem
zamówienia publicznego w postepowaniu poniżej 30 000 euro jest Dyrektor Sądu Rejonowego w
Ełku. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: Sąd Rejonowy w Ełku przy ul. Małeckich 4
telefonicznie:
+ 48 87 629 03 10
e-mail: dyrektor@elk.sr.gov.pl
2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo
kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: Sąd Rejonowy w Ełku przy ul. Małeckich 4
e-mail: iod@elk.sr.gov.pl
3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z potrzebą wyłonienia wykonawcy
w ramach postępowań o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu realizowanych w trybie
wynikającym z odpowiednich przepisów prawa lub w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy
z Sądem Rejonowym w Ełku.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (w celu zawarcia
umowy) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. c (obowiązki prawne ciążące na administratorze) RODO, innych
krajowych lub unijnych przepisów odnoszących się do zamówień i konkursów, przedmiotu umowy
oraz ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie przepisówustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz wewnętrznych
procedur obowiązujących u administratora danych.
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów określonych
w pkt 3.
6. Posiadają Państwo prawo:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych,
c. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim uprawnienia te nie są
odmiennie uregulowane lub wyłączone na podstawie odrębnych przepisów lub nie wpływają na
wynik .

7. Nie przysługuje Państwu:
a. prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
8. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom
upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w
imieniu administratora danych.
9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji oraz profilowaniu.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy prawa.
Dane organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

