
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

dla osób fizycznych uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie 

się z poniższymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warsztat Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu Wprowadzać w Świat z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ul. Gombrowicza 37, 

38 – 700 Ustrzyki Dolne . 

Z administratorem można się skontaktować: 

 pisemnie pod adresem: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wprowadzać 

w Świat w Ustrzykach Dolnych, ul. Gombrowicza 37, 38 – 700 Ustrzyki Dolne; 

 drogą telefoniczną pod numerem: 13 471 18 37; 

 drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: wtz.ustrzykidolne@op.pl lub 

biuro@wtzustrzykidolne.pl 

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 

3. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 

Pani/Pana dane przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jak również zapytania 

ofertowego. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320.), 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. ODBIORCY 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 2020 r. poz. 2320.). 

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

1) Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 RODO. 

Jest to prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane 

osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, w tym do ich kopii. 

2) Przysługuje Państwu prawo sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO. 

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych 

osobowych. W razie niemożności spełnienia żądania, Administrator poinformuje Państwa podając 

podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia żądania. 

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
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o udzielenie zamówienia publicznego ani postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Prawo Zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

3) Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO. 

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych 

osobowych. Administrator ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod 

warunkiem, że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: 

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; 

b) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy 

prawnej przetwarzania; 

c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. 

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy Administrator 

jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych 

w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. W razie niemożności spełnienia żądania, Administrator 

poinformuje Państwa podając podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 

miesiąca od dnia żądania. 

4) Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO. 

Jest to prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w następujących przypadkach, gdy: 

a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez 

Administratora; 

b) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się 

usunięciu swoich danych osobowych; 

c) Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu 

potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator 

może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za 

Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej z uwagi na ważne względy interesu publicznego. W razie 

niemożności spełnienia żądania, Administrator poinformuje Państwa podając podstawę odmowy 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia żądania. 

5) Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO. 

Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych 

osobowych dostarczonych Administratorowi przez Panią/Pana danych oraz żądania przesłania tych 

danych osobowych innemu Administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to 

przysługuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. W razie 

niemożności spełnienia żądania, Administrator poinformuje Państwa podając podstawę odmowy 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia żądania. 

6) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub 

miejsca domniemanego naruszenia (Urząd Ochrony Danych Osobowych adres: Stawki 2, 

00 – 193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00). 

7) Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 

14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku 

z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego 



udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa 

w art. 14 ust. 5 RODO. 

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców zlokalizowanych poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

8. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia 2016/679. 

9. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Podanie danych określonych w pkt 3 jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa (poza danymi 

uzyskanymi na podstawie zgody). Nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości 

przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 


