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Słupsk:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 572159-N-2019

Data: 2019-07-11

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Akademia Pomorska, Krajowy numer identyfikacyjny 14590000000000, ul. ul. Arciszewskiego 

22a, 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 840 53 27, e-mail

zampub@apsl.edu.pl, faks 59 840 53 80.

Adres strony internetowej (url): www.apsl.edu.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6.

W ogłoszeniu jest: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 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 w

odniesieniu do: - wykonawcy będącego osobą fizyczną, - wykonawcy będącego osobą fizyczną,

prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, - pełnomocnika wykonawcy będącego

osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), - członka organu

zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w
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informacji z KRK), - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub do kontaktów sprawie realizacji

zamówienia; Zamawiający informuje, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Akademia Pomorska w Słupsku, mająca siedzibę pod adresem: 76-200 Słupsk, ul.

Arciszewskiego 22a; Inspektorem ochrony danych osobowych w akademii Pomorskiej w

Słupsku jest Zenon Stanisławek, kontakt e-mail: inspektor@apsl.edu.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 pn. „Zakup, dostawa i montaż aparatury

pomiarowej do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku” prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego; 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 PZP; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97

ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym

zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4

lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie

zamówienia, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania

przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem

ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają

z ustawy PZP; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: − 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**; − 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: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych; − 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. 1 lit. c

RODO. ** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
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zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz

jego załączników; ** 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.

W ogłoszeniu powinno być: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

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 w odniesieniu do: - wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność

gospodarczą, - pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe

zamieszczone w pełnomocnictwie), - członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego

osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), - osoby fizycznej

skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego lub do kontaktów sprawie realizacji zamówienia; Zamawiający informuje, że: -

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Pomorska w Słupsku, mająca

siedzibę pod adresem: 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a; Inspektorem ochrony

danych osobowych w akademii Pomorskiej w Słupsku jest Zenon Stanisławek, kontakt

e-mail: inspektor@apsl.edu.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 pn. „Zakup i dostawa sprzętu do transportu do pomiarów hydrologicznych do

pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku” prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego; 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 PZP; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1

ustawy PZP, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono

postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie

zamówienia, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek

podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania

określonych danych wynikają z ustawy PZP; w odniesieniu do Pani/Pana danych

osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do

art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: − 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**; − 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: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do

usunięcia danych osobowych; − 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. 1 lit. c RODO. ** 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; **

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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