
Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  
w związku z postępowaniem  trybie Zapytania ofertowego 

 

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) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku 

niniejszego zapytania postępowania jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. 

ul. Obrońców Szemuda 2A 84-217 Szemud 

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych Bartosz Pionk: adres e-mail rodo@gpkszemud.pl 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z 

niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie §5 ust. 

2 pkt 3 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z 

o.o., z kwietnia 2018 r., na roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej w miejscowości Bojano – ul. Złota u Tytanowa”, tj. w procedurze wyboru wykonawcy 

i dalej w związku z realizowaną umową; 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności 

przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j .Dz.U.2018.1330 ze zm) 

5) dane osobowe będą przechowywane do czasu potrzebnego na realizację i rozliczenie umowy oraz 

niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń; 

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej 

Zamawiającego z Wykonawcą w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. 

stronami; 

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania 

posiadają: 

a) prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 

b) prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących*; 

c) usunięcia danych osobowych ich dotyczących, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 

RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO; 

d) 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;   

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ich dotyczących; 
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- o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź 

wykluczają inne przepisy; 

9) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego 

postępowania posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
warunkami zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania. 
 
 
 
 


