L O T N I C Z A

A K A D E M I A

W O J S K O W A

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE
PRZEKRACZA KWOTY 30 000 EURO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa z siedzibą
w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521.
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych w Lotniczej Akademii Wojskowej, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedur związanych
z udzielaniem zamówień publicznych i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest niezbędność podjęcia działań w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.
1 lit. b RODO).
4. Odbiorcami

Pani/Pana
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zawartych

w

dokumentach

związanych

z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego mogą być osoby lub
podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa lub podmioty świadczące
na rzecz LAW usługi, w związku z którymi uzyskują one dostęp do danych jako podmioty
przetwarzające dane w imieniu Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy

powszechnie

obowiązującego

prawa

z

zastrzeżeniem,

że

podany

okres

przechowywania danych może ulec przedłużeniu na czas zabezpieczenia roszczeń
wynikających z umowy.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do dostępu do swoich danych osobowych oraz
otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do
usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie przysługuje
Pani/Panu prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu przeciw
przetwarzaniu danych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,

lecz niezbędne do

wzięcia udziału

w postępowaniu o zamówienia publiczne lub konkursie, których wartość nie przekracza kwoty
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz zawarcia i realizacji umowy
w przypadku udzielenia w. w. zamówienia.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji
międzynarodowych.
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