
W  związku  z  wejściem  25  maja  2018  r.  do  ogólnego  stosowania 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) zwanego
RODO informujemy: 

Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  z prowadzonym  postępowaniem
przetargowymi jest spółka Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o., zwana dalej Administratorem.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym z Ogólnym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. 

Administrator  przetwarza  dane  osób  biorących  udział  w  postępowaniu  przetargowym  w  celu
rozpatrzenia ofert, a w razie wyboru oferty - w celu zawarcia i wykonywania umowy. 

Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  lecz  konieczne  do  uczestnictwa
w postępowaniu przetargowym.

W  razie  wyboru  oferty  i  zawarcia  umowy  Państwa  dane  osobowe  będą  udostępniane  organom
i instytucjom upoważnionym zgodnie z przepisami prawa.

Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  czasu  zakończenia  postępowania  przetargowego,
a w razie  zawarcia  umowy  do  czasu  jej  wykonania.  Po  tym  czasie  Państwa  dane  osobowe  będą
przechowywane w celach archiwalnych przez okres prawem przewidziany. 

Przekazane  przez  państwa  dane  osobowe  nie  trafiają  poza  obszar  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego,  a  jeśli  w przyszłości  miałoby  dojść  do  transferu  do  miejsca  poza  terytorium
EOG, Administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony tych danych.

Na  zasadach  określonych  obowiązującymi  przepisami  przysługuje  Państwu  prawo  dostępu  do
przekazanych  danych  i  żądania  ich  sprostowania,  a  także  prawo  do  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania lub przenoszenia ich do innego administratora. 

Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przedmiotem  automatycznego  podejmowania  decyzji  oraz
profilowania. 

Przysługuje  Państwu  również  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych w przypadku niezgodnego z obowiązującym prawem przetwarzania danych osobowych . 

We  wszelkich  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  i  ochroną  danych  osobowych  można
kontaktować  się  z  Administratorem  poprzez e-mail: kontakt@nca.malopolska.pl,  telefonicznie:
+ 48 736 623 957 lub wysyłając korespondencję pocztą bezpośrednio na adres Administratora. 


