
Klauzula informacyjna  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

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”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czerwińsk nad 

Wisłą z siedzibą w Czerwińsku nad Wisłą, przy ul. Władysława Jagiełły 16, który 

reprezentuje Gminę Czerwińsk nad Wisłą, jest kierownikiem Urzędu Gminy Czerwińsk 

nad Wisłą; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować pod adresem e-mail iodo@czerwinsk.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków 

prawnych nałożonych na Administratora ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, tj. w celu udzielenia zamówienia publicznego, zawarcia 

i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 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 przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W zakresie, w jakim obowiązek 

podania przez Panią/Pana danych nie wynika z ustawy Pzp, pozostałe dane mogą być 

przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dotyczy to 

w szczególności danych ułatwiających kontakt z Panią/Panem, takich jak adres e-mail 

lub numer telefonu; 

4) odbiorcami Pani/Pana 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 

2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”, ponadto odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., bank 

obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: 

kurierskie, prawne oraz inne organy publiczne i jednostki organizacyjne Gminy 

Czerwińsk nad Wisłą, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowa Izba 

Odwoławcza, a w przypadku umów współfinansowanych podmioty 

współfinansujące, kontrolujące i zarządzające lub inne podmioty zaangażowane 



w realizację programu, z którego pochodzi dofinansowanie, podmiot zewnętrzny 

nie uczestniczący w postępowaniu oraz inne organy publiczne, sądy i inni 

odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych 

osobowych; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

Międzynarodowej; 

6) 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, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy, oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w 

instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych oraz umów o dofinansowanie; 

7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9) posiada Pani/Pan; 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących,  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO;,  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO, 

10) nie przysługuje Pani/Panu; 

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

osobowych, 

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



c) 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.  

 


