
ZalEcznik Nr 5 RODO ZOlO2l2O21MM

Klauzula lnformacyjna RODO w celu zwiezania ofertq dotyczqca wykonania uslugi na potaeby
Wsp6lnoty Mieszkaniowej pny Placu Grunwaldzkim 1 i 2 w Pelplinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 tozpopqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/464/VE

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

. Administratorem danych osobowych jest Pelkom Sp. z o .o Starogardzka 12 83-130 Pelplin;

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

. Dane osobowe ptze$tatzane bqdq w celu zwiEzanym z zapytaniem ofertowym pt.: Wymiana

instalacji elektrycznej w czesciach wspolnych, remont klatki schodowej oraz dachu i renowacja

elewacji budynku w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Placu Grunwaldzkim nr 1 i 2

w Pelplinie.

. Odbiorcami danych osobowych bQdE osoby lub podmioty, kt6rym udostepniona zostanie

dokumentacja postQpowania w oparciu o wlaSciwosd wyboru oferty lub wglqdu do jej zawartosci.

. Dane osobowe bQda pzechowywane ptzez okres 4 lat od dnia zakonczenia postQpowania

o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas tMania umowy ptzekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje caly czas tMania umowy;

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

. PosiadajE Paistwo:

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

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

- na podstawie art. 18 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenia pzetwazania

danych osobowych z zasfizezeniem pzypadk6w, o kt6rych mowa

w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajE

Panstwo, 2e przetwazanie Panstwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

Oswiadczamy, 2e wyazamy zgod? na przetwarzanie ptzez Zamawidacego informacji zawieraiqcych

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

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

Data, lmie i Nazwisko/ Nazwa firmy


