
Załącznik nr 3 

do zaproszenia do założenia propozycji cenowej(ofertowej)nr SO.KZ.8141.2.3.2022 z dnia 03.06.2022 r. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE   

 

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”, informuję, że:  

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Piechowice 58-573 

Piechowice, ul. Kryształowa  49 fax 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900 , kontakt do 

inspektora ochrony danych osobowych biuro@msvs.com.pl. 

1. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania           

o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „ świadczenie usług psychologicznych 

w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień ul. Kryształowa 53a  w Piechowicach oraz w 

jednostkach podległych Gminy Miejskiej Piechowice oraz w celu archiwizacji 

dokumentacji dot. tego postępowania. 

2. Odbiorcami  przekazanych  danych  osobowych  Wykonawcy  będą  osoby  lub  podmioty,  

którym  udostępniona  zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy 

PZP 

3. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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; 

4. Obowiązek podania danych osobowych Wykonawcy jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

6. Zamawiający informuje, że; 

a) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące 

wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu 

terminu na ich wniesienie; 

b) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich 

danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. 

danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 

polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków 
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zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w 

celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących 

zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych 

z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy 

przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia 

poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 

RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od 

administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający 

może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, 

mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 

udzielenie zamówienia; 

d) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o 

którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 

załączników; 

e) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 

przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; 

f) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w 

protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, 

chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 

2016/679. 

 

 

                                          ………………………………………………………………….. 

                                           Data i podpis wykonawcy/osoby reprezentującej 
 


