
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zamówienie publiczne poniżej 130 000 zł 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), 

wszystkie osoby składające dokumenty w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o …………………….., uprzejmie 

informujemy, że: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest Zespół do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie. 

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres sekretariat@zpow.waw.pl lub 

pisemnie na adres korespondencyjny Zespół do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1, 

ul. św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa. 

2. Inspektor Ochrony Danych  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w 

sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@zpow.waw.pl 

lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.  

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania 

 Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z: prowadzonym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  

…………………….. ……… nr ………………… , zawarciem umowy oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń 

związanych z przetargiem. 

 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 

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

Administratorze, w tym przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

4. Okres przetwarzania danych  

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celów dla których zostały pozyskane 

wskazanych w pkt 3, a następnie przez okresy przewidziane w wewnętrznych uregulowaniach 

administratora oraz przez okres wymagany przepisami prawa w tym Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. przez okres 5 lat od 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie 

wynikać z  przepisów prawa. 

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na 

podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych np. podmioty świadczące 

usługi informatyczne, usługi hostingowe, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni 

administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu np. podmioty prowadzące 



działalność pocztową. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 

 Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii o którym mowa w art. 15 

RODO, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania)  danych osobowych na podstawie z art. 16 RODO,  przy czym 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

c) prawo do usunięcia swoich danych osobowych w sytuacji kiedy dane osobowe nie są już niezbędne 

do celów, w których zostały zebrane zgodnie z art. 17 RODO, 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO przy 

czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, przetwarzania danych w 

celu zapewnienia korzystania z środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego* , 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Jeśli chce Pni/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych wskazany w pkt 2 lub pisemnie na dres korespondencyjny wskazany w pkt. 1.  

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w 

postępowaniu przetargowym.   

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmować wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.   

9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 

(tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych. 

 

*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub  w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego; wystąpienie  z  żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu. 


