
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 

 

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. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 

42, 09-411 Płock; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Związku Gmin Regionu Płockiego jest Pani Iwona 

Osowska-Hejcelman, kontakt: iod@zgrp.pl;  

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

z przeprowadzeniem Zaproszenia do skradania ofert w zamówieniu publicznym o wartości 

nie przekraczającej 30.000 euro oraz mogą być przetwarzane dla celów postępowania
1
 na realizację 

usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora w zakresie 

niezbędnym do wykonywania ich obowiązków służbowych; 

 Pani/Pana dane będą ujawnione również podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy systemu 

elektronicznego obiegu dokumentów, dostawcy usług internetowych, z których korzysta 

administrator, instytucje kontrolujące (Urząd Zamówień Publicznych) oraz podmioty lub osoby, którym 

udostępniony zostanie protokół z otwarcia ofert
2
;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 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; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjny i wynika z przepisów 

prawa; 

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

 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
3
; 

 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
4
; 

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

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 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. 

 

 

                                                           
1 Dotyczy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy zostanie wybrana. 
2 Dotyczy w przypadku przetwarzania danych do celów postępowania. 
3 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą o PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników. 
4 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.  
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