OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30.000 EURO
Administratorem danych osobowych jest
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, 80-531 Gdańsk ul.
Sucha 12, tel. (58) 343-00-87; (58) 343-00-90 wew. 26, fax (58) 343-00-87 wew. 20, adres
e-mail: poczta@wbgitr.gdansk.pl
Dane kontaktowe inspektora ochrony iod@wbgitr.gdansk.pl
danych
Celem przetwarzania jest
Realizacja umowy lub podjęcie działań przez zawarciem umowy.
1. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.
2. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe zleceniobiorcy na podstawie przepisów
prawa (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych), podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia
usług dla administratora (np. podmioty świadczące usługi IT) oraz banki i inne podmioty na wniosek zleceniobiorcy.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat od dnia rozwiązania umowy lub od dnia jej wygaśnięcia. W przypadku
odprowadzania składek do ZUS, okres przechowywania wynosi 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa
uległa rozwiązaniu lub wygasła, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania tej dokumentacji.
4. Zleceniobiorca ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do
ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
5. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody zleceniobiorca ma ponadto prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości
przetwarzania danych innych niż wynikających z przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 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 (RODO).
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
8. W siedzibie administratora prowadzony jest monitoring, który obejmuje w szczególności budynek biurowy, budynki garażowe,
budynek warsztatowo-magazynowy (gospodarczo-magazynowy). Monitoring nie obejmuje pomieszczeń wewnątrz ww. budynków.

