
  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – zapytanie ofertowe 

 
 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że:   
 

1. Administratorem danych osobowych w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie 
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: p. Adriana Pawłowska, e-mail: iod@ops-
wola.waw.pl, tel. 22 571-50-30. 

3. Dane osobowe Oferenta przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 
rozeznania rynku w postaci Zapytania ofertowego w oparciu o art. 4.8 ustawy Pzp oraz 
zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest  obowiązek prawny stosowania 
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na OPS jako 
jednostce sektora finansów publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Odbiorcami danych osobowych Oferenta  będą: podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w  oparciu o  zasady przejrzystości i jawności prowadzonych 
postępowań określonych w art. 7.1 i  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, dostawcy usług takich 
jak hosting poczty elektronicznej i strony internetowej, podmioty udzielające usług wsparcia/ 
konsultacji z zakresu procedur udzielania zamówień publicznych, podmioty realizujące 
zadania z zakresu archiwizacji i brakowania dokumentacji w oparciu o zawarte z Ośrodkiem 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Dane osobowe  Oferenta będą przechowywane, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. 
zm.) oraz załącznikiem do ww. ustawy określającym okresy archiwizowania dokumentów, 
przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a umowy 
przez okres 10 lat. 

6.  Przetwarzane dane mogą być pozyskiwane od Oferentów, których dane dotyczą oraz innych 
podmiotów, na których zasoby powołuje się Oferent. Podanie danych jest warunkiem 
ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.  

7. Dane Oferenta pozyskane w związku z prowadzonym postępowaniem nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane stosowanie do art. 22 RODO; 

8. uprawnienia przysługujące Oferentowi, związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ( poprawiania) danych osobo-

wych **; 
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• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia prze-

twarzania 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 naru-

sza przepisy RODO; 

nie przysługuje Oferentowi:  

•  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobo-

wych;  

•  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-

wych, gdyż przetwarzanie danych nie jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.  

9. Jednocześnie Ośrodek  przypomina o ciążącym na Oferencie obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane zostaną przekazane 

Ośrodkowi w związku z prowadzonym postępowaniem, chyba że ma zastosowanie co naj-

mniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

 

 

 

 

 
 

 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zapytania 
ofertowego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami 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. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

  


