
KLAUZULA INFORMACYJNA 

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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej RODO, Zamawiający informuje, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego z 

siedzibą w: 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego 11, NIP: 929-10-04-928 , Regon: 

000536775, tel. 68 / 329-09-62, e-mail: now.bobrz.um@post.pl; 

 W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem ochrony 

danych Panem Jarosławem Sakiem w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim pod nr 

tel. (68) 329-09-62 wew. 130 lub adresem e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl;  

 Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy będą przetwarzane: 

na podstawie: 

a)  art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w celu wykonania Umowy, oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit f) 

RODO - w celu weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach a także 

zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z Umowy jako prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora a także w oparciu o art. 6 ust.1 lit. c ) RODO - 

w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i realizacją 

zawartych umów,; 

b) Zarządzenia Nr 111/2016 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 30 listopada 2016r. 

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2018r. poz. 1986, 2215, z 2019r. poz. 53) oraz na podstawie art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 

1693, 2245, 2354, 2500) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie zadania pn.:  

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa 

otwartej strefy aktywności w Nowogrodzie Bobrzańskim” 

c) Odbiorcami Pani/Pana danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany 

lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane 

osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług 

gwarantujących należyte wykonanie Umowy; 

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 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; 

e) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;   

f) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

g) 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 
*
; 

− 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 **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

h) 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.  

i) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom 

wskazanym w ust.1 powyżej, a których dane osobowe udostępni Zamawiającemu w związku z 

mailto:now.bobrz.um@post.pl
mailto:iod@nowogrodbobrz.pl


realizacją niniejszej Umowy, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, w zakresie 

analogicznym jak w ust.2 powyżej.” 

 
* 
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. 

 
 

Do obowiązków Wykonawcy należą obowiązki wynikające z RODO, w szczególności 

obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. 

Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, 

gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 

informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić 

obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 

dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma 

zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
 


