
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie zamówień publicznych 

Na podstawie 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, 

informujemy, iż : 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych Nr 1, ul. św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora 

Zespołu. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych z zakresie działania Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, a 

także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych w Zespole do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 za 

pomocą adresu iodo@zpow.waw.pl. 

3. Administrator danych osobowych – Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 

1, ul. św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa, przetwarza Pani/Pana dane osobowe w trybie art. 6 

ust. 1 lit. c Rozporządzenia w związku z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) z celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dane identyfikujące postępowanie, np. 

nazwa, numer) prowadzonym w trybie ……………….. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej 

„ustawa Pzp”. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem spraw 

związanych z polityką inwestyczyjną m.st. Warszawy mogą być biura i jednostki organizacyjne 

m.st. Warszawy, uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich umocowani przedstawiciele, organy 

administracji publicznej i sądy w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków umownych i 

rozstrzygania sporów. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w ust. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 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. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu 

do treści swoich danych, do ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia. 

Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 



uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy wsprawie zamówienia 

publicznego w  zakresie niezgodnym z ustawą. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w 

Zespole do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych.  

10. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 Rozporządzenia; 

c) na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  


