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POLITYKA RODO w zakresie ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO DOTYCZĄCY ZBIERANIA DANYCH 
OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM 
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
Zamawiający informuje, że:  
• administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 

GMINA MICHAŁOWICE  
05-816 Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  
tel. 22 350 91 91; fax: 22 350 91 01  
e-mail: sekretariat@michalowice.pl  

• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Michałowice jest Pan Piotr Glen,  adres do 
korespondencji  e-mail: daneosobowe@michalowice.pl; 

• Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego/dialogu technicznego; 

• odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 8a oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej 
„ustawa Pzp”; 

• 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; 

• obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego/ dialogu technicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

• w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pan/Pani: 
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących; 
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych; 

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w 16 RODO, nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą a także nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników 

• 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; 
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w 18 ust. 1 rozporządzenia RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu. 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

• nie przysługuje Panu/Pani: 
• 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 Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO. 

mailto:sekretariat@michalowice.pl
mailto:daneosobowe@michalowice.pl
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(16)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(18)ust(1)&cm=DOCUMENT


DIALOG TECHNICZY – DT_2019_01 
 

POLITYKA RODO w zakresie ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

 
 


