Klauzula informacyjna zamówienia publiczne
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Dane
Administratora
Danych Osobowych

Gmina Nieborów reprezentowana przez Wójta, Aleja Legionów Polskich 26,
99-416 Nieborów

Dane Inspektora
Ochrony Danych

Robert Żuchowski, kontakt: adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „UG
Nieborów” lub pisemnie na adres Administratora

Cel i podstawa
prawna
przetwarzania

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie i
wykonania umowy oraz prowadzenia dokumentacji z nią związanej tj. na podstawie art.
6 ust. 1 lit c RODO w zw. z ustawą Prawo zamówień publicznych,

▪ Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

Odbiorcy danych
osobowych

▪ Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp.

▪ Podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające), w szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych,
dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych,

Przekazywanie
danych osobowych
poza EOG

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
▪
▪

Okres
przechowywania
danych osobowych

▪

Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób
gwarantujący jego nienaruszalność.
Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza
4 lata, Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez
cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Administrator przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia
ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub
przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania
zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust.
1 Ustawa pzp).

Prawa kontrahenta
związane z danymi
osobowymi

Przysługuje:
▪ prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii
▪ prawo sprostowania oraz uzupełnienia danych (skorzystanie z prawa do sprostowania
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników)
▪ prawo do ograniczenia przetwarzania (prawo do ograniczenia przetwarzania nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania),
▪ prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa),
Nie przysługuje:
▪ prawo do usunięcia danych
▪ prawo do przenoszenia danych
▪ prawo wniesienia sprzeciwu

Podstawa
obowiązku podania
danych osobowych

▪ obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp

Informacja o
zautomatyzowanym
podejmowaniu
decyzji i
profilowaniu

W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

