
Załącznik Nr 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
KONTRAHENTÓW 

 

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), dalej 
„RODO”, Zamawiający informuje, że: 
 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  
 Gmina Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6,  26- 015 Pierzchnica,  tel. 41 3538046; fax: 41 

3538046;  
 Gmina Pierzchnica wyznaczyła osobę odpowiedzialną za ochronę danych 

osobowych,  z którym  można  się  skontaktować  pod  numerem  telefonu:  784 596 
357- Pani   Anna Rubinkiewicz. 

2.Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest/są:  
 przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego i wyłonienie 

Wykonawcy 
 wypełnienie przez Zamawiającego obowiązków wynikających z obowiązujących 

przepisów, w tym do wykazania zastosowania prawidłowej procedury wyłonienia 
Wykonawcy 

 prawidłowa realizacja obowiązków i uprawień przez Zamawiającego  
i Wykonawcę wynikających z umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia 
postępowania w trybie postępowania ofertowego  

 prawidłowe raportowanie do organów uprawnionych. 
 
1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu/celach, o 

których mowa w pkt 2, jest art. 6 ust. 1 RODO, tj.: 
 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy – dotyczy oferentów - osób fizycznych; 

 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze - w tym do wykazania zastosowania prawidłowej procedury 
wyłonienia Wykonawcy i raportowania do uprawnionych organów 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – 
prawidłowej realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z umowy zawartej 
przez Zamawiającego z Wykonawcą, w tym ochrony przez Wykonawcę przed 
ewentualnymi roszczeniami. 
 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych/ 
kategoriom odbiorców danych organom uprawnionym do kontroli, w ramach 
prowadzonego postępowania. 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 



4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: - 
a) przez okres trwania wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy,  
b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych, 
c) będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub 

dochodzenia roszczeń. 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych                               
i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa 

Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla możliwości 

oceny oferty złożonej przez Wykonawcę. 
 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 
 


