
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W ZAMÓWIENIACH PONIŻEJ KWOTY 130 000.00 ZŁ 

Zgodnie z art. 13 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ziębice z siedzibą przy ul. Przemysłowa 10,
57-220 Ziębice, tel. 74 8 163 870, fax: 74 8 191 212, e-mail: urzad@ziebice.pl, sekretariat@ziebice.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych
osobowych: listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny bądź e-mailowy: iod@ziebice.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
-  art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO  –  realizowanie  zawartych  umów  oraz  w  celu  realizacji  praw i  obowiązków
wynikających z zawarcia umowy;
- art. 6 ust 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.
4. Odbiorcami  Pani/a  danych  osobowych  mogą  być  wyłącznie  podmioty,  które  uprawnione  są  do  ich
otrzymania na mocy przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy oraz przez okres 
niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Następnie dane będą 
przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji umowy w sprawie zamówień tj. 10 lat na podstawie 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).  lub też przez okres dłuższy w przypadku postępowań 
finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych tj. ………lat; 
6. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
7. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  zawarcia  umowy,  wykonywania
czynności  objętych  umową  oraz  obowiązków  pracodawcy  związanych  z  wypłatą  wynagrodzenia  za
wykonane czynności/dzieło. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność zawarcia lub wykonania umowy.
8. Posiada Pan/Pani:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących a Administrator
może  żądać  od  osoby  występującej  z  żądaniem  wskazania  dodatkowych  informacji,  mających  na  celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 75 PZP;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednak sprostowanie
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania oraz zmianą postanowień umowy;
-  na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania  danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 
9. Nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których 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.
10. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/
a danych do Prezesa Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
(www.uodo.gov.pl).
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W ZAMÓWIENIACH O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB POWYŻEJ KWOTY 130 000.00 ZŁ

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 z04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ziębice z siedzibą Urząd Miejski w Ziębicach ul.
Przemysłowa 10, 57- 220Ziębice.

2)inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  Gminie  Ziębice  jest  Pani  Amelia  Sołtysiak  email:
iod@ziebice.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c)RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4)odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  a jeżeli  czas trwania umowy przekracza 4lata,
okres  przechowywania  obejmuje  cały  czas  trwania  umowy  a  także  o  okres  roszczeń  wynikających  z
umowy(np.  okres  gwarancji,  rękojmi  za  wady)  a  także  okres  archiwizacji  dokumentacji  o  udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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 z 2011 r., Nr 14, poz.67 z późń. zm.) 5 lat;

6)  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;

7)  w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany,  stosowanie  do  art.  22  RODO;  Jeżeli  administrator  planuje  dalej  przetwarzać  dane
osobowe  w  celu  innym  niż  cel,  w  którym  dane  osobowe  zostały  zebrane,  przed  takim  dalszym
przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych
stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

8) RODO (ograniczenia stosowania):

1. Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

− na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem art. 19 ust. 3 ustawy Pzp . oraz przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 
RODO ; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO;

2. Nie przysługuje Pani/Panu:

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


