BIURO FINANSÓW

Warszawa, dnia 27.06.2018r.
CBA/F-WZP/1547/2018

Do uczestników postępowania
dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup pojazdów
służbowych, nr sprawy 29/>PU/2018/EMi

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji
zapisów SIWZ w następującym zakresie:

Modyfikacja 4
W SIWZ załącznik nr 2 zostaje dopisany punkt o treści:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie
składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Modyfikacja 10
Do treści SIWZ zostaje dodany nowy załącznik o następującej treści:
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uzyskanych w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W związku z prowadzonym postępowaniem informuję, że:




Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku prowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 9.
Nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych sprawuje Pełnomocnik
Ochrony Danych Osobowych o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r.
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1993, 2405, z 2018r.
poz. 138, 650, 730), który zgodnie z art. 22b ust. 7 tejże ustawy, o naruszeniach
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przepisów ustawowych informuje organ pełniący funkcję nadzorczą dla Szefa
Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 29/>PU/2018/EMi
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie 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”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych,
− prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany.

W związku z art. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018r. poz. 1000), prawo Wykonawcy do dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania
i podlega postępowaniu skargowemu wynikającemu z odrębnych przepisów.

Powyższe modyfikacje są wiążące dla stron postępowania.

Dyrektor Biura Finansów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Daniel Art
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