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Zamawiający:

Aeroklub Ziemi Lubuskiej

Nazwa zamówienia:

Dostawa 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia
Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej

Numer referencyjny:

1/AZL/2020

Rodzaj zamówienia:

Dostawa

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) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Nazwa:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-mail:
Adres internetowy:
Rodzaj instytucji zamawiającego:
NIP:
REGON:
Krajowy numer identyfikacyjny
2)
3)
4)

5)

Aeroklub Ziemi Lubuskiej
Przylep – Skokowa 18, 66-015 Zielona Góra
+48 (68) 321 30 10
+48 (68) 321 30 11
przetarg@azl.pl
http://www.azl.pl
stowarzyszenie
929-011-54-36
0000682465
68246500000

inspektorem ochrony danych osobowych ze strony Zamawiającego jest
Pan Artur Haładyn, +48 (68) 321 30 10, e-mail przetarg@azl.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jw.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - dalej: „PZP”);
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji Umowy
oraz czas realizacji roszczeń lub/i okres trwałości projektu pn.: „Modernizacja
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6)

7)
8)

9)

kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza
formułą ZIT” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020, w zależności od tego, który okres upłynie później;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z PZP;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
a)
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b)
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych1;
c)
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 ***2;
d)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
a)
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników
2

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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