
Ogłoszenie nr 540041260-N-2020 z dnia 06-03-2020 r.

Poznań:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 519047-N-2020

Data: 05/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 18440000000000, ul. ul. Wojska

Polskiego  28, 60-637  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8487043, e-mail

zampub@up.poznan.pl, faks 61 8955043.

Adres strony internetowej (url): www.up.poznan.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.5)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Informacje dodatkowe: KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.

13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z

POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 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”, Zamawiający informuje, że:  administratorem

danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul.

Wojska Polskiego 28 60-637 Poznań;  inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie

Przyrodniczym w Poznaniu jest Pan Tomasz Napierała, Telefon: 61 848-7799; e-mail:

tomasz.napierala@up.poznan.pl uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na pn. Sukcesywna

dostawa standardowego drobnego sprzętu laboratoryjnego, pipet automatycznych, końcówek do pipet oraz
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szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – liczba

części 2. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy RZ-262-8/2020  odbiorcami

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 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.

Dz. U. z 2019 poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;  dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97

ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz równocześnie 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 danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;  Wykonawcy oraz osoby, których dane osobowe zostały podane w

związku z postępowaniem posiadają: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych

ich dotyczących*; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich 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 uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych

narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Wykonawcom oraz osobom, których dane osobowe zostały

podane w związku z postępowaniem: − 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.

_____________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu

do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora

ochrony danych osobowych. **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
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