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Klauzula informacyjna
(dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne)

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych
1. Administratorem Danych Osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, Dobrzejewice 62, 

87-123 Dobrzejewice. Administrujący danymi osobowymi -  Dyrektor DPS.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych Osobowych: Wszelkie pytania i zgłoszenia wynikające 

z realizacji praw i wolności wymagają formy pisemnej w postaci wersji papierowej złożonej w sekretariacie 
DPS lub pisma skierowanego na adres DPS w Dobrzejewicach lub w formie elektronicznej na - adres e-mail 
10D -  agmarkanc@wp.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania: Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona 
poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze 

zm.);
b) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126)
c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

4. Odbiorcy danych osobowych:
a) państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;

b) ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych 
przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 
288,1086.);

c) odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne 
mogą być podmioty z którymi DPS zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych 
przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres 
przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się 
z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców 
tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich 
danych, w tym danych osobowych.

5. Okres przechowywania danych: Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych 
do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 
Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie 
zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest 
obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że 
w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U 2017 poz. 1579) oraz wydanych do niej przepisów 
wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126).

8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.
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