KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
W związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizując
wymogi 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 („RODO”)(Dz.U. UE. z 2016 r.,
L 119, poz. 1) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy Państwu informację
dotyczącą przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą w Lubrzy przy ul.
Wolności 73
48-231 Lubrza, zwany dalej „Urzędem”, | tel.: 77 4074650
| fax: 77 4074651 | email: urzad@lubrza.opole.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym można
skontaktować się w sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych:
- adres poczty elektronicznej: e-mail: iod@lubrza.opole.pl lub pisemnie na adres naszej
siedziby.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, w związku z obwiązującymi przepisami prawa:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
2) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
3) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
4) ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem
stosowania 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.
4. Pani/Pana dane przekazywane będą:
1) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom,
które zwróciły się do Urzędu o udzielenie dostępu do informacji. Postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne –
z wyłączeniem szczególnych
przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2) Urząd Gminy może przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym, z którymi
zawarł umowy w szczególności:
a) na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez Urząd systemów
informatycznych,
b) na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji,
c) na świadczenie obsługi prawnej.
Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony, wyłącznie do możliwości
zapoznania się z tymi danymi, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego
i usuwaniem awarii oraz obsługi prawnej.
3) Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być:
a) podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących
przepisów prawa,
b) organom służbom, prokuraturze, sądom oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w
tym interes prawny zgodnie z przepisami ustaw szczególnych określających
realizację przez nich zadań,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art.5 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w związku z Instrukcją
Kancelaryjną obowiązującą w Urzędzie Gminy, 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.
W przypadku udzielenia Państwu zamówienia, dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, od dnia udzielenia zamówienia przez czas trwania umowy, okres
gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych roszczeń.
7. Uprawnienia Pani/Pana związane z przetwarzaniem danych osobowych.
1) W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) Prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 15
RODO. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3
RODO 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 o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub daty zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia,
b) Prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 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,
c) Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na
podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO. 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, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Nie przysługuje Państwu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych - na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO
b)

prawo do przenoszenia danych osobowych - na podstawie art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Obowiązek podania danych
1) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
c)

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w
tym również w formie profilowania.

