
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Bardzie, 

 ul. Rynek 2, 57-256 Bardo,tel. 74 81 71 478.  

2) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  można skontaktować się wysyłając wiadomość na 

adres e-mail: iod@bardo.pl. 

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie: art.6 ust.1 

lit c RODO w związku z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) dalej „ustawa Pzp”. 

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) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane 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.  

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania z 

zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi 

realizację zadań ustawowych wynikających z ustawy Pzp. 

9)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

10) W przypadku naruszenia zasad przetwarzania  danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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