
Klauzula informacyjna przy postępowaniu w trybie zapytania ofertowego

W związku  z  realizacją  wymogów  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

„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu

prawach z tym związanych. 

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Dyrektor  Domu Kultury  w  Gołdapi,  z  siedzibą  przy  ul.

Krótkiej 2, 19-500 Gołdap, kontakt e-mailowy: sekretariat@dkgoldap.pl, tel. 87 615-08-03;

2. Jeśli  ma  Pani/Pan  pytania  dotyczące  sposobu  i  zakresu  przetwarzania  Pani/Pana  danych osobowych,  a  także

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-

mail: iod@egoldap.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w

tym w celu ewentualnego zawarcia umowy na wykonania zadania będącego celem niniejszego postępowania.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. ustawy z dnia 11września 2019 roku Prawo

zamówień  publicznych (dalej  „ustawa Pzp”), ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  oraz na

podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (w przypadku zawarcia umowy na wykonania zadania).

5. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe,

ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu

zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych,

6. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą

wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w

szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. 

Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne mogą

być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez nie

systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym

odbiorcom  ograniczony  jest  jednak  wyłącznie  do  możliwości  zapoznania  się  z  tymi  danymi  w  związku  ze

świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania

poufności  pozyskanych  w  takich  okolicznościach  wszelkich  danych,  w  tym  danych  osobowych.

W  związku  z  jawnością  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  Państwa  dane   mogą  być

przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa powyżej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 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. 

8. W odniesieniu  do  danych pozyskanych w związku z  prowadzonym postępowaniem o  udzielenie  zamówienia

publicznego przysługują  Pani/Panu  następujące  prawa:  dostępu  do  swoich  danych oraz otrzymania  ich  kopii,

sprostowania (poprawiania) swoich danych usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych

nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania

władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość

skorzystania z tego prawa,

9. W przypadku powzięcia  informacji  o  niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie  Miejskim w Gołdapi

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego

w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193

Warszawa. 

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.

14  RODO  względem  osób  fizycznych,  których  dane  przekazane  zostaną  Zamawiającemu  w  związku  z

prowadzonym  postępowaniem  i  które  Zamawiający  pośrednio  pozyska  od  wykonawcy  biorącego  udział  w

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


