
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW 
POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 

 

Stosownie do postanowień art. 13 i 14 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 realizujemy obowiązek informacyjny: 

1. Administratorem Państwa danych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej 

Syntezy Organicznej ”Blachownia” dalej (Instytut) z siedzibą  w Kędzierzynie-Koźlu przy 

ul. Energetyków 9. 

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

iod@icso.lukasiewicz.gov.pl, tel. + 48 77 487 34 70 lub na w/w podany adres 

korespondencyjny z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

3. Cel przetwarzania : 
Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami ustawy                     

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz 

regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Instytucie.   

4. Okres przechowywania danych: 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
postępowania, udzielenia zamówienia, zawarcia umowy i jej realizacji (jeżeli dotyczy),                
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.                   
z 2018r., poz. 217 z późn. zm.) i regulacji wewnętrznych obowiązujących w Instytucie 
(nie krócej niż 4 lata).  
5. Przekazywanie danych osobowych: 

� 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 może wystąpić jedynie w  szczególnych 
przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 
4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 
U 2017 poz. 1579 ze zm.)  

� Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych 
z postępowaniem  o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi 
Administrator zawarł umowy lub porozumienie 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. 

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 
Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowych. 
7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

Posiadają  Państwo prawo do:  

� dostępu do swoich danych osobowych, 



� sprostowania swoich danych osobowych, 

� usunięcia swoich danych osobowych, 

� ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

� cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie/przesłanie 

pisma na w/w adres korespondencyjny Instytutu, lub  e-mail. Jeżeli uprzednio 

wyrazili Państwo taką zgodę  i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa 

się na jej podstawie, 

� przenoszenia swoich danych osobowych, 

� wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn 

związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO. 

Jednak ze względu na ograniczenia wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych   - 

nie przysługuje Państwu: 

� 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 danych osobowych jest  art.                   

6 ust. 1 lit. b i c RODO. 

8. Obowiązek podania danych: 
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 Dz. U 2017 poz. 
1579) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126). 
9. Aktualizacje klauzuli informacyjnej: 
Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu [5.05.2020 r.] i może podlegać dalszym 
zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych 
zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym                              
w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane 
za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Instytut                       
w kontaktach z uczestnikami postępowania o zamówienia publiczne. 
 


