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11. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Anna Kopcińska-Wielgus, tel. 530900343, e-mail:

fundusze.europejskie@mpk.kielce.pl

12. RODO KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy Wykonawców takich jak osoby fizyczne w

tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) 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 (RODO) w związku realizacją

zadań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w celu zebrania i oceny

ofert, docelowo do zawarcia umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom

zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym. Okres przechowywania danych osobowych reguluje

Polityka bezpieczeństwa do projektu: ,,Kierowca kategońi D zawód pilnie poszukiwany- etap II"

i wynosi 5 lat ( oferty niewykorzystane) oraz 1 O lub 50 lat dla zawartych umów. Mają Państwo prawo

do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia

oraz usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, dane

osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu

wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym, a także

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych

osobowych będzie skutkowało brakiem rozpatrzenia. Na podstawie danych osobowych nie są

podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania. Administratorem

danych osobowych zawartych w ofercie jest Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach.

Wykaz załączników: 

4. 1. Druk oferty

5. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków.

6. 3. Oświadczenie na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia nr 8/MPK/KKDZPPEII/2020" 
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