
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem lub 

RODO, informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawców jest: 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą przy  

ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa, adres e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl, 

tel. 22 571-50-00. 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@ops-wola.waw.pl, tel. 22 571-50-
30. 

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia postępowań  

o udzielenie zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest 

równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych /Dz.U. 2019, 

poz. 2019 z późn. zm./ 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być  osoby i podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 prawa zamówień 

publicznych, a także podmioty które  w ramach zawartych z Administratorem umów 

świadczą usługi z zakresu doradztwa, obsługi prawnej, działalności pocztowej, wsparcia/ 

obsługi IT, brakowania dokumentacji itp. 

5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celu określonym w pkt 3 będą 

przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania, z zastrzeżeniem, 

że jeżeli okres realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie przekraczał  

4 lata - dokumentacja postępowania będzie przechowywana przez cały okres 

obowiązywania tej umowy.   

6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych* 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych** 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych *** 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez 

Administratora. 
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7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

8. Dane osobowe pozyskane w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane  

o czym mowa w art. 22 RODO. 

Informacje dodatkowe: 

Udostępnienie protokołu wraz z załącznikami na podstawie art. 18 i 74 PZP ma zastosowanie do 
wszystkich danych zebranych w toku postępowania, za wyjątkiem: 

- danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO / szczególnej kategorii/ 

- informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649) 

- obowiązku zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku 
prowadzonego postępowania, które Zamawiający określił w dokumentach postępowania lub 
ogłoszeniu o zamówieniu. 

Zamawiający udostępnia dane o których mowa w art. 10 RODO /dot. wyroków skazujących i naruszeń 
prawa/  w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale IX 
ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie. 

* W przypadku realizacji prawa  dostępu do danych Zamawiający ma prawo żądać od osoby 
występującej z żądaniem podania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy 
lub daty zakończonego postępowania. 

** Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 

niezgodnym z ustawą, 

*** zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Od dnia zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki,  

o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.  

Informacja o ograniczonym sposobie realizacji praw określonych w art. 16 i 18 RODO jest podawana 

w  ogłoszeniu o zamówieniu, w dokumentach zamówienia lub w inny sposób dostępny dla osoby, 

której dane osobowe dotyczą.  


