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INFORMACJA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie i 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 osobowych) przekazujemy 

poniższe informacje. 

1. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, przy ul. 1-go Maja 1, 

email:ops@bystrzycaklodzka.pl 

b) inspektorem ochrony danych w w/w firmie jest Pan Dariusz Styczyrz, 

email:iodumig@bystrzycaklodzka.pl 

 

2. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania  

a) przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów 

Pani/Pana dane osobowe, takie jak (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, NIP) będą 

przetwarzane: 

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

udzielenie zamówienia publicznego 

Podstawowe przepisy uprawniające do przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust 1 lit b, art. 

6 ust 1 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. f
4  

oraz art 5 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 

W związku z realizacją obowiązków administratora danych osobowych przetwarzanie danych 

odbywa się również na podstawie innych przepisów w szczególności przepisów podatkowych 

oraz ubezpieczeniowych. 

b) przetwarzanie na podstawie zgody 

pozostałe dane osobowe będą przetwarzane, jeżeli Pan/Pani wyrazi na to zgodę. Jednocześnie 

zgoda na przetwarzanie konkretnych danych  osobowych nie będzie stanowiła podstawy do 

ich przetwarzania, jeżeli obowiązujące przepisy na to nie pozwalają. 

Przepisy uprawniające do przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust 1 lit a, 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 (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016). 
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Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Odwołanie zgody pozostanie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej 

zgody przed jej cofnięciem. 

 

3. Odbiorca danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa 

Pzp” 

 

4. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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;  

5. Obowiązek podania danych 

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. 

 

6. Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji 

 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO  

 

7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO: 

- Prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

- 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;  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

nie przysługuje Pani/Panu: 
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w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

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. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 

1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. 

 

     ............................................................................................ 

       Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

 


