
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dot. postępowań o udzielenie zamówienia według zasady konkurencyjności 

 

W celu wypełnienia obowiązku, wynikającego 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 i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informuję 

co następuje: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wejherowskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp z o.o. z siedzibą przy ulicy Parkowej 2A/20              

w Wejherowie 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

iod@um.wejherowo.pl,, telefonicznie pod nr 58 677 71 37 lub listownie na powyżej 

podany adres z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

3. Pani/Pana dane osobowe: 

a) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

według zasady konkurencyjności, wyboru Wykonawcy, przygotowania i zawarcia 

umowy z wybranym Wykonawcą, dokonania rozliczeń oraz w celu archiwizacji na 

potrzeby dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Zamawiającego lub przeciwko 

niemu; 

b) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz RODO, tj. w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. 

w celu wykonania umowy; 

c) nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

d) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania; 

e) będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres 

wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 t.j. z późn. zm.); 

f) w przypadku zamówień publicznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych okres 

przechowywania i postępowania z dokumentacją szczegółowo określają umowy. 

4. 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. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może 

uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co 

skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego 

oferty.   

4. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO); 

b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO1); 

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art 18 RODO2). 

 
1Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
2Skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 
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5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora 

narusza przepisy o ochronie tych danych. 

 


