
 

 

 
Załącznik nr 5 do Zaproszenia do złożenia oferty 

 

Klauzula informacyjna z art.13 RODO 

1. Zamawiający informuje, że administratorem  danych osobowych jest Wójt Gminy Pysznica ul. 
Wolności 322, 37-403 Pysznica  

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych adres e-mail:  iod@pysznica.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia. 
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

konieczne do przeprowadzenia niniejszego postepowania. 
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
7. 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 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 
− 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. 

9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostęp do publicznej sieci WiFi w 

gminie Pysznica” w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 

przepustowościach” prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności poprzez udostępnienie 

zaproszenia do złożenia oferty na realizację zadania na stronie internetowej Zamawiającego. 

10. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie 

dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; 

11. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 -2020 przez okres 5 lat, licząc od daty płatności 

końcowej dotacji na rzecz Zamawiającego; 

12. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

wytycznych; 



 

 

13. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO; 

14. 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 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO ***; 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

15. Nie przysługuje Pani/Panu: 

- 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. 

______________________ 

 
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 

danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: 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. 
 

 

 


