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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 do spraw kontroli 
przetwarzania przez CBA danych osobowych, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. 
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1993, 2405, z 2018r. poz. 138, 650, 
730), który zgodnie z art. 22b ust. 7 tejże ustawy, o naruszeniach 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 63/>PU/2019/KK prowadzonym w trybie przetargu 
ograniczonego; 

 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 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 (tj. Dz. U. z 2018 
r. poz. 1000 z późn. zm.), 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.  

 

 

 

 

 

  


