Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin.
2. Istnieje możliwość kontaktu
iod@wfos.szczecin.pl.
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3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona
poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
 ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019,
z późn. zm.)
 rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
4. Zgodnie z zasadą jawności określoną w Prawie zamówień publicznych Państwa dane zebrane
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane mogą być
wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie tego dostępu może wystąpić
w szczególnych przypadkach określonych przepisami. Dane przekazywane będą również
podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu czynności polegających na obsłudze systemów
teleinformatycznych lub udostępnianiu Funduszowi narzędzi teleinformatycznych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe przetwarzane przez WFOŚiGW w Szczecinie przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z obowiązującym w WFOŚiGW
w Szczecinie jednolitym rzeczowym wykazem akt.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.
8. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
9. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez WFOŚiGW w Szczecinie. Organem
właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne jest
dobrowolne, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.

