
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 119.1), dalej „RODO”, 

informuję że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Gmina Rozprza reprezentowana przez 

Wójta Gminy Rozprza z siedzibą w Rozprzy przy Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza; tel.: 44 615 

80 68; faks: 44 615 80 04; email: ug@rozprza.pl. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować 

się poprzez e-mail rodo@rozprza.pl lub pisemnie na adres Administratora. Z Inspektorem 

ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3) Pani/Pana 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. 

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez 

Administratora obowiązku prawnego, a podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w związku z ustawą z  11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Pzp) 

(Dz.U.2019.2019). 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Po spełnieniu celu, Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 

stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

(Dz.U.2011.14.67).  

6) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami 

zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

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

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

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu postępowań oraz jego załączników; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy 

czym 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, a także nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. 

7) nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych oraz nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o których 

mowa w art. 20 RODO. 

8) nie przysługuje Pani/Panu na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c. 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przetwarzane  

w celu profilowania. 
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