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Ogłoszenie nr 540168985-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.

Katowice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 585511-N-2019 

Data: 13/08/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, ul.

ul. J. Lompy  19, 40-038  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail

zamowienia@slaska.policja.gov.pl, faks 322 002 060. 

Adres strony internetowej (url): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-

publiczne/katalog-zamowien-publi 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.6. 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: KLAUZULA INFORMACYJNA KOMENDY

WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH dla uczestników postępowań o udzielenie

zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób których dane osobowe pozyskano

w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia

przez Wykonawcę. Pouczenie wynikające z art. 13 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). Informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant
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Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice 2.

Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Komendy Wojewódzkiej

Policji w Katowicach, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Lompy 19, tel. 32-200-24-03, e-

mail iod.kwp@ka.policja.gov.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/ celach

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz

realizacji tego zamówienia; 4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych

osobowych jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwana w dalszej

części „ustawą Pzp”; 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Zamówień

Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane mogą być publikowane na

stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz innym podmiotom uprawnionym

na podstawie odrębnych przepisów; 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa

trzeciego, organizacji międzynarodowej; 7. Okres przechowywania Pani/Pana danych

osobowych wynika z przepisów dotyczących okresów przechowywania akt w Policji. 8. Posiada

Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących Pani/Pana osoby,

sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

osobowych w zakresie określonym przepisami prawa; 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 10. Podanie

danych jest wymogiem ustawowym; 11. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy

udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 12. Pani/Pana dane osobowe nie

podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 13. Wykonawca

zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych

osobowych i Rozporządzeniem 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 (dalej RODO). Obowiązek

poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu

danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu

obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie

złożone w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. 15.Wystąpienie z żądaniem, o którym

mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych

do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 16.  W

przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-

3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może
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żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w

szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie

zamówienia. 


