
Klauzula informacyjna RODO – Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł   
1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych 
osobowych jest: 
Wójt Gminy Przesmyki, z siedzibą: ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki, tel. (25) 641 23 11. 

2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – 
Pana Stefana Książka , z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego , zawarcia i realizacji zlecenia o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu jego 
realizacji. 

4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO  ( celu wykonania umowy lub 

do podjęcia działań przed zawarciem umowy)  lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze) w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 

5. Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 3            
a następnie będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych  zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą 
przechowywane do chwili ustania celu w jakim została ona uzyskana lub do wycofania zgody. 

6. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą 
przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z 
podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione 
podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie 
odrębnych umów. Ponadto  dane  publikowane będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Administratora. 

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w otwartym 
konkursie ofert.  Konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu. 

8. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: 

 dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii o którym mowa w art.. 15 RODO* 

  żądania sprostowania lub uzupełnienia  danych osobowych na podstawie z art. 16 RODO,  przy czym skorzystanie 
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą 
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 W związku z art. 18 RODO żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przy czym prawo to nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, przetwarzania danych w celu zapewnienia korzystania z 
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**. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

 prawo do usunięcia danych osobowych -    art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO; 

 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO -  art. 21 RODO 

10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres 
Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 
Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
 
* Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków wynikających z uprawnienia do dostępu do danych osobowych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 
nazwy lub daty postępowania . 

**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; wystąpienie  z  żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  
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