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Usługa tłumaczenia pisemnego standardowego, nieprzysięgłego wydawnictwa promocyjnego
z języka polskiego na język: czeski, angielski i niemiecki

Znak sprawy: RZŚFiZP.271.007.1.2019
INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO
Stosownie do obowiązków określonych w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy
Państwa że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Pieszycach
z siedzibą: ul. T. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce; adres e-mail: um@pieszyce.pl
2. Informujemy przy tym, iż powołaliśmy Inspektora ochrony danych, z którym możecie się
Państwo skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych, adres e-mail: iod@pieszyce.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny
RZŚFiZP.271.007.1.2019 na usługę tłumaczenia pisemnego standardowego, nieprzysięgłego
wydawnictwa promocyjnego z języka polskiego na język: czeski, angielski i niemiecki
prowadzonym w trybie zapytania o cenę.
4. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez
okres niezbędny do wykonania wszystkich zadań wynikających z realizacji umów/celów
o których mowa w punkcie 3.
5. Informujemy również, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
6. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych) gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy rozporządzenia, o którym mowa wyżej.
7. Informujemy, iż wyłącznie w niezbędnym zakresie na podstawie upoważnień lub z mocy
powszechnie obowiązującego prawa, będziemy przekazywać Państwa dane innym
odbiorcom, w tym podmiotom, z którymi współpracujemy bezpośrednio, w zakresie realizacji
celów określonych w punkcie 3.

