
 

 

    
 

Obowiązek informacyjny RODO  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

(poniżej progów – np. zapytania ofertowe/rozeznanie rynku)  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  i 14 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Wyszki jest Wójt Gminy Wyszki, 
adres: 17-132 Wyszki ul. Piórkowska 2,zwany/-a dalej również „Administratorem” lub 
„Zamawiającym”. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych (IOD). Funkcję tę sprawuje: Rafał Andrzejewski. Kontakt z  IOD pod adresem 

email: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego/rozeznanie rynku                   

tj. w procedurze wyboru wykonawcy (w celu zawarcia umowy) i dalej w związku z realizowaną 

umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  i c RODO zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny oraz innymi aktami prawymi. Po ustaniu celu pierwotnego dane będą przetwarzane w 

celach archiwalnych, kontrolnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi 

przepisami szczególnymi. 

W przypadku wyboru oferty – dane będą również przetwarzane w celach wypełniania 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z rachunkowością, podatkami, 

archiwizacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Odbiorcy danych - dane mogą zostać powierzone tzw. podmiotom przetwarzającym na 

podstawie odpowiednich instrumentów prawnych (np. firma hostingowa, informatyczna,                  

z zakresu ochrony danych osobowych), a także udostępnione podmiotom, które zwracają się o 

udostępnienie danych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej; organom władzy 

publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany przepisami prawa. Na potrzeby 
rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy 
do tego zobligowani przepisem prawa - obecnie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w 
którym powstał obowiązek podatkowy. Nadto dane będziemy przechowywać przez okres 
przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez okres wymagany 
naszymi przepisami archiwalnymi.  

6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

7. Posiada Pan/Pani prawo: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w 

tym prawo do uzyskania kopii danych; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania / uzupełnienia danych 

osobowych; 
c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w 

art. 17 RODO, tj. w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 



 

 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 
przepisów prawa; 

d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 
określonych w art. 18 RODO, 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na 
warunkach określonych w art. 20 RODO,  tj. w przypadku gdy: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 
osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na 
warunkach określonych w art. 21 RODO, tj. w przypadku gdy: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 
osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem; 

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

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

RODO. 

Swoje prawa może Pan/Pani zgłaszać poprzez przesłanie wiadomości e-mail lub pisemnie 
na adres Administratora.  

8. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w postępowaniu, 

jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w 

postępowaniu i zawarcie umowy.   

Informacje dodatkowe z art. 14 RODO – obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których 
dane są przekazane zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 

Źródło pozyskania danych oraz kategorie tych danych:  

Może zdarzyć się, że przetwarzamy Pani/Pana dane pomimo, iż nie uzyskaliśmy ich bezpośrednio od 

Państwa wyjaśniamy, iż dane te zostały pozyskane od oferenta/drugiej strony umowy (czyli 

podmiotu, z którym Pan/Pani współpracuje), która to wskazała Panią/Pana (np. w umowie, ofercie) 

jako osobę uprawnioną do reprezentacji, kontaktu czy realizacji zamówienia. 

Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych – dane zwykłe 

takie jak:  imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; NIP, nazwa firmy, siedziba, adres (w 

przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), inne podstawowe dane podane tylko w 

niezbędnym zakresie do zawarcia/realizacji umowy. 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Państwa dane będą przetwarzane również w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 

6 ust. 1 lit. f RODO, w celu należytego przebiegu postępowania, a później zawarcia i realizacji 

pomiędzy stronami umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 



 

 

Pozostałe wymagane informacje (m.in. na temat administratora, przysługujących praw), zostały 

podane powyżej, w punktach 1-7.  

Wykonawca jest zobowiązany przekazać informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych 

- osobom fizycznym, których dane osobowe zamieszcza w ofercie lub w inny sposób udostępnia 

Zamawiającemu.  


