
Za+Ecznik Nr 4 RODO ZOl01 l2021lWM

Klauzula lnformacyina RODO w colu zwiezanla ofertq dotyczqcQ wykonania uslugi na potrzeby
Wsp6lnoty Mieszkaniowej przy ul. Szpitalnej O w petplinie

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 tozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osOb fizycznych w zd.iqzku z peetwazaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9S/46/vvE

(og6lne rozpozqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO,,
informuje, 2e:

. Administratorem danych osobowych jest Pelkom Sp. z o .o Starog adzka 12 83-130 pelplin;

. Dane kontaktowe do lnspektora Danych Osobowych w Pelkom Sp. z o.o.: iod@pelkom.net;

. Dane osobowe peetwazane bqdq w celu z iqzanym z zapytaniem ofertowym pt.: Wykonanie

instalacji wewnQtznej C.O. i C.W.U. oraz gazowej w budynku Wsp6lnoty Mieszkaniowej przy

ulicy Szpitalnej 5 w Pelplinie.

. Odbiorcami danych osobowych bQdE osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o wlasciwosc wyboru oferty lub wglqdu do jej zawartosci.
. Dane osobowe bQda pzechowywane ptzez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania

o udzielenie zamowienia, a je2eli czas trwania umowy ptzektao,a 4 lata, okres pzechowywania

obejmuje caly czas tMania umowy;

. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bQde podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

. Posiadajq Panstwo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo Zqdania od administratora ograniczenia pzetwarzania

danych osobowych z zaskzeZeniern przypadk6w, o kt6rych mowa

w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do prezesa Uzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajE

Panstwo, Ze przet ananie Pal,lstwa danych osobowych narusza pzepisy RODO;

oswiadczamy, ze wyrazamy zgode na pzetwazanie przez zamawialqcego informacji zawieraiqcych

dane osobowe oraz, 2e poinformowalismy pisemnie i uzyskalismy zgode kazdej osoby, kt6re w danej

ofercie oraz dokumentach (pelnomocnictwach) skladanych wraz z niniejszq ofertq lub podane w
oswiadczeniach i dokumentach (pelnomocnictwach) zlo2onych w niniejszym postepowaniu.

Data, lmig i Nazwisko/ Nazwa firmy


