SOLSKA/29/2018
Sz. P. Małgorzata Świeca – Ignatiuk
PPHU Styl-Bud Małgorzata Świeca – Ignatiuk
Kulczyn 10, 22-235 Hańsk Pierwszy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego pt.: „Budowa trwałego ogrodzenia,
co pozwoli na wprowadzenie ekstensywnego wypasu”
Zgodnie z art. 13 i 14 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1. administratorem danych osobowych jest Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w
Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20234 Lublin), adres email: lto@op.pl tel: 663502134
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia uzupełniającego pt. „ Budowa trwałego ogrodzenia, co
pozwoli na wprowadzenie ekstensywnego wypasu”;
3. kategorie danych osobowych: dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji umowy: imię i
nazwisko, miejsce zamieszkania;
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”;
5. dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz
Beneficjenta w ramach projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy
Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 dokonanej ze strony Instytucji Wdrażającej
jaką jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.
6. Pani dane zostały przekazane w dokumentacji ofertowej złożonej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia uzupełniającego przez wykonawcę PPHU Styl-Bud Małgorzata Świeca – Ignatiuk
Kulczyn 10, 22-235 Hańsk Pierwszy;
7. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
8. decyzje w odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
stosownie do art. 22 RODO;
9.
posiada Pani:
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani dotyczących;
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani danych osobowych;
−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani, że
przetwarzanie danych osobowych Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani:
−
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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−

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zarząd Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
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