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ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Przedmiotem

zamówienia

jest

wykonanie

usługi

kompleksowej

zabudowy i obsługi polskiego stoiska narodowego organizowanego
przez Zamawiającego podczas targów Food Taipei 2019 odbywających
się w terminie 19-22 czerwca 2019 r. w Tajpej, na Tajwanie.
Zamawiający

informuje,

że

dokonuje

zmiany

treści

Ogłoszenia

o zamówieniu:
1) w rozdziale XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT,
punkt 1, który otrzymuje brzmienie:
„1. Oferta powinna być przesłana do dnia 27 maja 2019 r., do godziny
1000 w postaci elektronicznej na adres: dwe-przetargi@kowr.gov.pl
(w tytule e-maila należy wpisać „Oferta na usługę zabudowy podczas
wydarzenia „Targi Food Taipei”).”
2) w rozdziale XVI. DODATKOWE INFORMACJE, punkt 17, który otrzymuje
brzmienie:
„17. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
a. Pani Aleksandra Fórmaniak – e-mail: dwe-przetargi@kowr.gov.pl
b. Pan Paweł Petrykowski – e-mail: dwe-przetargi@kowr.gov.pl .”
3) w rozdziale XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO, który
otrzymuje brzmienie:

„XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO
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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, z późn. zm.), dalej jako „RODO” Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej
KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem
może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub
pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2. W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych
osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.qov.pl lub pisemnie na adres naszej
siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, w celach związanych z realizacją obowiązków
Administratora jako Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących przepisów
prawa w tym zakresie tj. : ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) i rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z
2016 r. poz. 1126 z późn. zm.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w
celu realizacji obowiązku powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji
dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.
z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli
obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też
mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty
świadczące obsługę finansowo-księgową, pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi
niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych
przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność
pocztową lub kurierską.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy. Ww. okres może zostać przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego.
6. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zmówienie
publiczne ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału.
Niezbędność przekazywania danych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ww. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej
przepisów wykonawczych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ww. ustawy Prawo zamówień publicznych;

3

7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych*;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych**;
d) prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy
o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 3 lub
pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w pkt 1.
Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
b) 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.
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec
Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.
9. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)
ani do organizacji międzynarodowych.

*

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.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostałe postanowienia Ogłoszenia
o zamówieniu pozostają bez zmian.

