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Informacja o zasadach związanych z przetwarzaniem przez Zamawiającego danych osobowych 

w związku z procedurą wyłonienia Wykonawcy w postępowaniach poniżej 30 ty. euro 

 

Zgodnie z art. 13 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,  

Zamawiający informuje, że:  

1. W związku z procedurą wyłonienia Wykonawcy, z chwilą otrzymania ofert, które docelowo mogą 

skutkować możliwością zawarcia umowy, Administratorem Państwa danych osobowych będzie 

Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach przy 

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel.: (41) 342-11-15. 

2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może skontaktować się w formie pisemnej z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

wyłonieniem Wykonawcy do realizacji zamówienia. 

4. Pani/Pana dane zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy. 

Podanie danych jest niezbędne do udziału w postępowaniu. Brak ich podania spowoduje brak możliwości 

wyboru oferty Wykonawcy a w konsekwencji brak możliwości zawarcia umowy/realizacji zamówienia. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz osoby 

lub podmioty, którym na wniosek udostępniona będzie dokumentacja postępowania. Państwa dane będą 

publikowane na stronie BIP Zamawiającego. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane organom kontrolnym oraz innym podmiotom wyłącznie 

w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu związanym z wyłonieniem Wykonawcy będą przechowywane 

przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz 

wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi u Zamawiającego. Okres przetwarzania danych 

osobowych może zostać przedłużony jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego będzie 

niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

8. 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 z zastrzeżeniem, 

iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani 

zmianą postanowień umowy oraz postanowień postępowania wraz z Załącznikami, 

 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 z zastrzeżeniem, iż 

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w  
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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, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Zamawiający nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski ani żadnym organizacjom 

międzynarodowym.  

10. Jednocześnie informujemy, iż Wykonawca ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków związanych z udziałem w postępowaniu wynikających z RODO tj.: 

 obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 

osobowe dotyczą i od których dane Wykonawca bezpośrednio pozyskał (chyba, że dysponuje już 

tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO), 

 obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane pośrednio 

pozyskał, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 

11. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy 

w niniejszym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia o 

wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.  

W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik do dokumentacji 

postępowania, składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie. 

 

Treść oświadczenia: 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielnie niniejszego zamówienia *. 

 

 
* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - 

treści oświadczenia Wykonawca nie składa np. usunięcie treści oświadczenia poprzez jego wykreślenie. 

 

 

 
 


