Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO
Stosownie do 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 (RODO) informujemy, że:
1. Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Tarnka 1, 00-349 Warszawa e-mail:
kgohp@ohp.pl tel. (+ 48) 22 578 47 01 przetwarza Pana/Pani dane osobowe jako administrator danych
osobowych.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w KG OHP - email: iodkg@ohp.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu związanym z
zapytaniem ofertowym: „Produkcja 30-sekundowego spotu reklamowego do emisji w dwóch

stacjach telewizyjnych o zasięgu ogólnopolskim oraz do zamieszczenia na stronach
internetowych OHP. Spot ma informować o działaniach Ochotniczych Hufców Pracy
w ramach projektów pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” oraz „Od szkolenia do
zatrudnienia – YEI”, których celem jest zniwelowanie barier w dostępie do rynku pracy
osób w wieku 18–25 lat, nieuczących się, nieszkolących i niepracujących (tzw. NEET)”
(postępowanie nr 4/A/KGOHP/2019/BKS).

4. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Komendanta Głównego OHP 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 r. - Prawo zamówień publicznych.
6. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat licząc od pierwszego stycznia roku
następnego, po roku w którym zakończono sprawę.
7. Stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Posiada Pan/Pani :
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art . 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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**;
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Panu/Pani:
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. l lit. c RODO.
10. Jeżeli KG OHP uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji,
jak również weryfikować je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: 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.

