Znak sprawy: 3311/139/DZ/OM/2019.(31)
Załącznik nr 3
KLAUZULA INFORMACYJNA
„W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. 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. L 119 z 04.05.2016), Wojewódzki Urząd Pracy
w Gdańsku uprzejmie informuję, iż:
 Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy
z siedzibą w Gdańsku (80-824) przy ul. Podwale Przedmiejskie 30.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy
wup@wup.gdansk.pl, telefonicznie pod numerem 58 326 18 01 lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan
skontaktować poprzez email iod@wup.gdansk.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie jednodniowego
szkolenia specjalistycznego dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Gdańsku z zakresu „Kadry i płace - rozwiązania prawne związane z zatrudnianiem,
zasady rozliczania i dokumentowania wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych, wynagrodzenia osób prowadzących
działalność gospodarczą” – Znak sprawy: 3311/139/DZ/OM/2019.(31).
 Pani/Pana dane mogą zostać przekazane osobom lub podmiotom, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, dostawcom usługi IT w zakresie
obsługi systemu informatycznego, podmiotom świadczącym usługi pocztowe,
kurierom, osobom występującym z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej,
instytucjom prowadzącym postępowania kontrolne.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku
ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa.
 Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo
żądania ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Przystąpienie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wiąże się
z obowiązkiem podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących i jest wymogiem ustawowym określonym w:
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp,
 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ww. Wytycznych,
 Regulaminie udzielania Zamówień Publicznych, w związku z art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp,
tj. zamówień poniżej kwoty 30 000 euro (netto).
Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Informuję ponadto iż na podstawie przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
Ustawy o dostępie do informacji publicznej postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne,
a dane podane w złożonej ofercie mogą zostać upublicznione na stronie internetowej:
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku: www.wup.gdansk.pl
 Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 Biuletynu Informacji Publicznej: www.wup.gdansk.pl/bip
 Biuletynu zamówień publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/
Dla podmiotów, których dane zostaną umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
administratorem jest Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa.
Dla podmiotów, których dane zostaną umieszczone w Bazie Konkurencyjności
administratorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5,
00-507 Warszawa.
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