
 

 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  
Nr 24 

(Zamówienia publiczne) 
 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 
zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tworóg z siedzibą Urzędu 
Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16, 42-690 Tworóg której przedstawicielem jest 
Wójt Gminy Tworóg, z którym można się skontaktować pod nr telefonu: (32) 285 74 93 
lub pisząc na adres email: gmina@tworog.pl;  

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Przemysław Kawa, kontakt: e-mail: 
iod@csw.edu.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego i jego archiwizacji; 

4. Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym 
Rzeczowym Wykazie Akt. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień 
publicznych krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 
10 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, 
niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres 
przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. 
Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu 
zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu; 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz 
Open Nexus Sp. z o.o. ul. Bolesława Krzywoustego 3 61-144 Poznań, jako właściciela 
Platformy Zakupowej, na której Urząd Gminy prowadzi postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, działając pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_tworog; 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. Przysługuje Pani/Pan: 
a) prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

b) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  
z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2; 

9. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do  
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,  
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani  
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie  
niezgodnym z ustawą. 



10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia  
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie  
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej; 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  
w formie profilowania. 


