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Załącznik  nr 16 
 do Zaproszenia do przedstawienia oferty cenowej 

 

 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych 

bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
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. b, c RODO w celu 
związanym z  zaproszeniem do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie usługi 
kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa dwunastu 
(12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj  i 
wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego”  prowadzonym 
w trybie art. 4 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1986,2215, z 2019 r. poz. 53), oraz a następnie zawarciem umowy na w/w 
zadanie; 
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 1 oraz art. 6 Ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, art. 33 Ustawy o finansach publicznych oraz 
upoważnieni pracownicy administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania ich 
obowiązków służbowych.  

 Pana/ Pani dane będą ujawnione również podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy 
systemu elektronicznego obiegu dokumentów, dostawcy usług internetowych, z których 
korzysta administrator;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia płatności końcowej 
jednostki Zarządzającej na rzecz Beneficjenta, jak również w okresie późniejszym, jeżeli 
obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów prawa oraz 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, stosowanie 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 *1; 

− 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**2;   

− 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; 
− 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.  

 

 

Skorzystanie z przysługujących praw, wymienionych powyżej, możliwe jest poprzez przesłanie na adres e-mail: iod@zgrp.pl bądź 

złożenie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, 

stosownego wniosku do administratora danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* 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 w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 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. 

 
 

 

                                                           
*1 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 Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

 


