
 
I. Obowiązek  informacyjny  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego 

Zamawiający  zgodnie  z  art.  13  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 iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

informuje, że: 

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  Gmina Rybczewice z siedzibą Rybczewice 

Drugie119, 21-065 Rybczewice Drugie 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się 

kontaktować pod adresem email –inspektor@cbi24.pl. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

1) art. 6 ust. 1 lit. c 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 (dalej: 

RODO) tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na 

administratorze w zakresie: 

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

b) wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach, 

2) art. 10 RODO w zakresie informacji dotyczących podstaw wykluczenia z postępowania określonego 

w art. 24 ust.1 pkt 13-15 i 21-22, ust. 5 pkt 5-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem 

podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa (w szczególności Krajowa Izba 

Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych).  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi 

określonymi w Rozporządzeniu 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. 

6. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

1) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie 

retencji danych, ograniczenia przetwarzania, 

2) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych oraz w aktach wykonawczych, jest obligatoryjne. Niepodanie danych 

osobowych skutkuje odrzuceniem oferty. 
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II. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy 

Zamawiający  zgodnie  z  art.  13  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 iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

informuję, że: 

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  Gmina Rybczewice z siedzibą Rybczewice 

Drugie119, 21-065 Rybczewice Drugie 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się 

kontaktować pod adresem email –inspektor@cbi24.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

1)  art 6 ust. 1 lit b 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 (RODO) tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie: 

a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu: 

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, 

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych, 

3) dochodzenia roszczeń, 

4) archiwalnym i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są 

upoważnione na podstawie przepisów prawa.  

5. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi  

w Rozporządzeniu 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. 

6. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

1) dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  żądania  ich  sprostowania,  usunięcia  danych po okresie 

retencji danych, ograniczenia przetwarzania. 

2) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Podanie   danych   osobowych,   w   zakresie niezbędnym  do  realizacji  umowy i jej rozliczenia jest 

warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy. 
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