
KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych 

dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:
Ośrodek Sportu i Rekreacji  

ul. Ogrodowa 11 26-130 Suchedniów

Dane kontaktowe IOD:
Anna Andrzejewska - Korytowska

e-mail: recepcja@osirsuchedniow.pl 
tel. 518 336 751

Pana/Pani dane będą przetwarzane 
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. 

Podstawą do przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze) 

Informacja o przekazywaniu danych 
do innych podmiotów:

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą

wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom
(zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji

publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego jest jawne – z wyłączeniem

szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo
zamówień publicznych. W przypadku podpisania z

Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną
umieszczone w ogólnodostępnym rejestrze umów w

Biuletynie Informacji Publicznej. W niektórych sytuacjach
mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to

konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy
przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z

którymi zawarliśmy umowy w szczególności: - na
świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas

systemów informatycznych, - na korzystanie z serwerów
poczty elektronicznej oraz stron www, - na korzystanie ze

strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
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Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być firmy
prowadzące działalność pocztową lub kurierską, bank,

Urząd Zamówień Publicznych prowadzący Biuletyn
Zamówień Publicznych oraz podmioty publiczne, które

wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów
prawa. 

Okres przechowywania danych:

Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla
którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą
przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z

obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.  

Ma Pana/Pani prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich 
sprostowania,

2. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. usunięcia danych,
4. przenoszenia danych,
5. prawo do sprzeciwu,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

obowiązek podania przez Państwa danych osobowych
bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania

określonych danych wynikają z ustawy Pzp 

Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi
podejmowania decyzji ani profilowaniu
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