
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

Realizując obowiązek wynikający 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 (zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 

„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

 oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:  

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego jest Wójt Gminy Janów Podlaski.  

Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Bialska 6a, 21-505 Janów 

Podlaski, drogą e-mailową pod adresem: ug@janowpodlaski.pl lub telefonicznie pod numerem 

telefonu: 83 341 30 73.  

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod 

adresem siedziby administratora, za pomocą adresu e-mail: iod@janowpodlaski.pl lub telefonicznie 

pod numerem telefonu 83 341 30 73.  

3.Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez akt 

uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa: − ustawa z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.),  

4.Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Pani/Pana 

danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to 

uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust 2-5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) 

5.Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres zgodny z obowiązującymi 

przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.,  

nr 14, poz. 67 z późn. zm.).  

6.W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu:  

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym również prawo do możliwości 



uzyskania kopii tych danych, na podstawie art. 15 rozporządzenia „RODO”, 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 

rozporządzenia „RODO”,  

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 

rozporządzenia „RODO”,  

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

7. W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje 

Pani/Panu:  

1) prawo do usunięcia danych, w związku z art. 17 rozporządzenia „RODO”, 

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

8. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie 

jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, 

że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), 

9.Pani/Pan dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

 w tym profilowaniu.  

10.W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane 

mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 4 

zdanie drugie. 


