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KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Gmina Godziesze Wielkie reprezentowana 

przez Wójta, e-mail: gmina@godzieszewielkie.pl   tel. 62 761 11 58. Z Inspektorem Ochrony Danych można 

skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania 

o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. 

3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie 

udostępniona w oparciu o art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym  

u Zamawiającego. 

5. Niezależnie od postanowień pkt 4, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia, dane osobowe 

będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.  

6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych osobowych  

np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym 

niszczenie materiałów oraz podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa. 

7. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

8. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe,  

ma prawo: 

a. dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO 

b. do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO; 

c. do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym 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; 

d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 

9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym. Niepodanie określonych 

danych będzie skutkowało brakiem możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia. 

10. W niektórych sytuacjach, możemy pozyskiwać dane z innych źródeł, niż bezpośrednio od Państwa. W przypadku 

pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych będą 

rejestry publiczne, m.in. CEIDG, REGON, KRS. 
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