
Załącznik nr 4 do postępowania przetargowego RI.271.2.14.2020 

Zamawiający, którym jest :

informuje wszystkie osoby, biorące udział w niniejszym postępowaniu przetargowym, że :

1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Gmina Jastrzębia Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia

2 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Jastrzębia jest Agnieszka Grzywacz

adres e-mail rodo@jastrzebia.pl

telefon  +48 48 384 05 05 wewn. 30

3

udzielenie zamówienia publicznego nr prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

4 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 (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1843), dalej „ustawa PZP”

5 dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia

6 obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób biorących udział w procesie przygotowania

i przy składaniu oferty jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

7 konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP

8

9

a) dostępu do danych osobowych − na podstawie art. 15 RODO 

b)

0

c)

d)

10

a) do usunięcia danych osobowych - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

b) do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO

c)

Treść i wzór niniejszego załącznika, odnoszące się do niego zapisy SIWZ oraz pozostałych załączników do dokumentacji, w tym SIWZ, stanowią

własność instytucji je opracowującej (MultiAudyt sp. z o.o.), a więc stanowią utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim

i pr.pokr. (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami)  i jako taki podlegają ochronie na zasadach w niej określonych. Oznacza to, że

dozwolone jest ich wykorzystywanie poprzez pobieranie, drukowanie i wypełnianie jedynie w celu składania przez Wykonawców ofert dotyczących

realizacji usług, będących przedmiotem niniejszego przetargu. Ich dalsze rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakiejkolwiek formie (w tym graficznej, 

elektronicznej lub poprzez przekazywanie za pomocą środków porozumiewania na odległość) na potrzeby innych postępowań, przetwarzanie

oraz wykorzystywanie w całości lub w części możliwe jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody. Inne stwierdzone przypadki będą ścigane prawnie.

do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Treść niniejszego Załącznika dotyczy Zamawiającego, zobowiązanego do wypełnienia obowiązków względem osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio pozyskuje, w szczególności osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także osób reprezentujących wykonawcę w trakcie postępowania 

przetargowego oraz przygotowania i realizacji umów, mogących być jego skutkiem.

Jednocześnie Zamawiający obliguje Wykonawcę do analogicznego wypełnienia obowiązków RODO względem osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio pozyska w trakcie uczestnictwa w postępowaniu lub przy realizacji zamówienia, poprzez 

akceptację niniejszej klauzuli wyrażoną w w formularzu ofertowym.

Nie ma konieczności dołączania tej strony do zawartości składanej 

oferty, poza jej zaakceptowaniem w treści formularza ofertowego

w odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO

w stosunku do udostępnionych danych osoba posiada następujące uprawnienia :

sprostowania danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z tego prawa 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

żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a więc nie ma ono 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

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO

w stosunku do udostępnionych danych osoba nie posiada następujących uprawnień :

Klauzula informacyjna

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”

Gmina Jastrzębia Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia

dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o

RI.271.2.14.2020 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmować 

będzie cały czas trwania umowy


