
KLAUZULA INFORMACYJNA 
OSOBY FIZYCZNE SKŁADAJĄCE OFERTĘ W POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH DLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach, 
ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice.
 Kontakt:

 listowny lub telefoniczny, pod nr. telefonu: 22 723-86-00,
 mailowy na adres: biblioteka@michalowice.pl

Inspektor Ochrony Danych
Biblioteka powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt z inspektorem:

 listownie na adres biblioteki lub mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod.biblioteka@michalowice.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja
dokumentów, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – przechowywanie dokumentacji księgowo-podatkowej
oraz w związku z  przetwarzaniem danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa -  art.  10
RODO,

 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej - roszczenia oraz obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych
Odbiorcami  Pana/Pani  danych  osobowych  mogą  być:  Urząd  Skarbowy,  osoby  lub  podmioty,  którym  zostanie  udostępniona
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych
(Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  1579 i  2018),  dalej  „ustawa Pzp”;  Zasada jawności  ma zastosowanie do wszystkich  danych osobowych z
wyjątkiem danych,  o  których mowa w art.  9  ust.  1  rozporządzenia  2016/679  (tzw.  danych wrażliwych /  szczególnej  kategorii),
dostawcy usług pocztowych oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:

 hostingowych,
 wsparcia informatycznego,
 dostawy i wsparcia oprogramowania dziedzinowego.

Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją procesu zamówień publicznych przez okres:

 5 lat (od zakończenia roku) w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowo-podatkowej 
 3 lata w związku z przedawnieniem roszczeń,
 5 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.U. 2018, poz. 217).

Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 prawo żądania dostępu do danych (w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku,  zamawiający może żądać od osoby,  której  dane dotyczą,  wskazania  dodatkowych informacji  mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu zgodnie z art. 8a ustawy PZP), 

 prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy PZP), 

 prawo żądania usunięcia danych, 
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),
 prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza

przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych
Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  PZP,  związanych  z  udziałem  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 


