
 

 

 

                                                                      Załącznik nr 2  

do Zapytania ofertowego 

Znak sprawy: AD.260.2.6.2020  

    

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

 

Realizując obowiązek 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.U.UE.L.2016.119.1) (dalej jako: „RODO”) informujemy, że: 

1. Prowadzenie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, może wiązać się z 

koniecznością przetwarzania przez zamawiającego szeregu danych osobowych, pośród 

których mogą być informacje identyfikujące np.: 

1) wykonawcę będącego osobą fizyczną; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą; 

3) wspólników lub członków organu zarządzającego wykonawcy; 

4) pełnomocników, prokurentów i innych reprezentantów wykonawcy (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie); 

5) osobę fizyczną skierowaną do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych 

osobowych przekazywanych w związku z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,  będzie Zamawiający, a więc Powiatowy Inspektorat Weterynarii  z siedzibą w 

Końskich (adres: ul. Kielecka 5, 26-200 Końskie), (dalej: „Zamawiający” lub „My”). 

3. Do pomocy przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz 

monitorowania ich przestrzegania Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych. 

Kontakt z inspektorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: 

iod@piwet.konskie.pl . 

4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kontakt z nami możliwy jest za 

pośrednictwem: 

1) poczty elektronicznej, pisząc bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych na 

adres: iod@piwet.konskie.pl lub też 

2) poczty tradycyjnej, pisząc na nasz adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich, 

ul. Kielecka 5, 26-200 Końskie. 

5. Przekazywane dane osobowe przetwarzane będą: 

w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, gdy 

chodziło będzie o dane osobowe wykonawcy, co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 

lit. b) RODO; 

1) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym dokonywania 

wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów, wynikającego z przepisu art. 44 ust. 3 ustawy z 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 

ust. 1 lit. c) RODO; 

2) w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 

1 lit. e) RODO. 



 

 

6. Dostęp do przekazanych danych osobowych będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy 

Zamawiającego. Przekazane dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

7. Zamawiający nie będzie przekazywał zgromadzonych danych osobowych do jakiegokolwiek 

państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym kraje Unii Europejskiej, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a także później przez 

okresy: 

1) przedawnienia potencjalnych roszczeń, określone w przepisach prawa; 

2) archiwizacji dokumentów i danych wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, ale może być niezbędne do 

udziału w procedurze udzielenia zamówienia i/lub ewentualnego zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania niektórych danych osobowych może być brak możliwości 

udzielenia zamówienia. 

10. W odniesieniu do przekazywanych danych osobowych, Zamawiający nie będzie podejmował 

decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

11. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: 

1) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO; 

2) prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także 

prawo żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne, na podstawie art. 16 

RODO *; 

3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach 

przewidzianych art. 18 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **; 

4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z ograniczeniami 

tego prawa, o których mowa w art. 21 RODO; 

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych 

osobowych realizowane przez Zamawiającego narusza przepisy RODO. 

12. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

1) prawo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) 

RODO; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z treścią zapytania 

ofertowego. 
** 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. 


