F. 3501 - 4/2022

Załącznik Nr 6

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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), dalej RODO, informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Łukowie,
Dane kontaktowe: ul. Staropijarska 1, 21-400 Łuków.

2.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Sądzie sprawuje Inspektor Ochrony
Danych - kontakt e-mail: iod@lukow.sr.gov.pl
Dodatkowe dane Inspektora są dostępne na http://www.lukow.sr.gov.pl/

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a po zawarciu umowy również
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4.

W przypadku dojścia do zawarcia Umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób
reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem Umowy, pozyskane bezpośrednio
lub pośrednio, będą przetwarzane przez strony Umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach
związanych z rozliczaniem Umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń
w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych
na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania
podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również
przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

5.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. Mogą one zostać również
przekazane podmiotom współpracującym z Sądem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z 28
RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji.

6.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 oraz 79 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, chyba że okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego
przekracza 4 lata- przez cały czas obowiązywania tej umowy.

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 odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.

9.

Wykonawca jak i osoby których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego
wskazanego w art. 14 RODO posiadają:

•

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ;w przypadku, gdy wykonanie obowiązku,
o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty lub nazwy postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.

•

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa

do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników);
•

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
przy czym takie żądanie nie ogranicza przetwarzania tych danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania. Zastosowanie mają również ograniczenia, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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);

•

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Wykonawcy jak i osobom których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego
wskazanego w art. 14 RODO nie przysługuje:
•

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

•

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

•

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

………...... , dnia ……………
……………………………………………..
(pieczątka imienna uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

