KLAUZULA INFORMACYJNA STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE
DOTYCZĄCA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Na podstawie 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1, dalej zwanym RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kole, reprezentowane przez
Starostę Powiatu Kolskiego; Z administratorem można się kontaktować:
1. listownie: Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23; 62-600 Koło,
2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:
/starostwo_powiatowe/SkrytkaESP,
3. telefonicznie: 063 2617836;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe do
Inspektora Ochrony Danych Osobowych: telefon kontaktowy: 632617802; adres poczty
elektronicznej: iodo@starostwokolskie.pl; Inspektor to osoba, z którą można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu związanym z niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego;
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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.),
dalej „ustawa Pzp”;
5. 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;
W przypadku postępowań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dokumentacja
jest przechowywana zgodnie z wytycznymi; W związku z powyższym Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały
zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.);
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 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”; Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie
obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może
m.in. ograniczeniem form komunikacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych
osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y przez merytorycznego
pracownika prowadzącego postępowanie;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
9. 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 (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
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.
______________________
*
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.
**

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.

