
Załącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego nr RGMiR.271. 6.2021 

z dnia 30 grudnia 2021 roku 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych 

 

……………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podst. 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 (Dz. Urz. UE. nr 119 z 4.5.2016  str.1 ze 

zmianami) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Wójt Gminy Krośnice, mający 

siedzibę w Urzędzie Gminy w Krośnicach, ul. Sportowa 4,  56-320 Krośnice,                        

tel. 71 384 60 00, e-mail urzędu: sekretariat@ug.krosnice.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego należy kierować 

uwagi w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, kontakt: 

iod@ug.krosnice.pl lub listownie na adres Administratora. 

3.  Administrator  przetwarza Pani/Pana dane osobowe  na podstawie   art. 6 ust 1 pkt c) 

RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia 

ciążącego na nim obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,                    

o samorządzie gminnym, oraz na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 

określonym w treści zgody  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4.  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 ze zmianami), dalej „ustawa PZP" oraz podmioty realizujące zadania publiczne na 

podstawie odrębnej umowy powierzenia danych. 

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie, 

wymaganym przez przepisy prawa,  w szczególności zgodnie z załącznikiem nr 2 do 



Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 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). 

7. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 

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 przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia:                                                                                                                                        

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących;                                                                                                                                                                  

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;                   

c)  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;                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                          

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Państwu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych;  
b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych 

jest  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

11. W odniesieniu do Państwa danych osobowych nie będą one przetwarzane w  sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane. 

 

 

 

 


