
 
Załącznik nr 3 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

W związku z wejściem w życiem z dniem 25 maja 2018 r. postanowień 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) oraz ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Zamawiający informuje, iż: będzie przetwarzał Pana/Pani 

dane osobowe udostępnione w trakcie niniejszego postępowania, w  tym dane osobowe ujawnione 

w ofertach, dokumentach i oświadczeniach złożonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione 
w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty.  

·      Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, że: 

1)     Administratorem Pana/-i danych osobowych Wykonawcy jest AMER-POL Sp. z o. o. ul. 
Zdrojowa 27,  38-610 Polańczyk  , e-mail:  iod@amer-pol.com.pl. tel. 509 567 600 

2)     W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się 

bezpośrednio w siedzibie Administratora lub z Panem Maciejem Longawa e-mail: iod@amer-
pol.com.pl  adres do korespondencji: ul. Zdrojowa 27,  38-610 Polańczyk ,  tel. 509 567 600 

3)     Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, 

w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących Zamawiającego 
przepisów o archiwizacji. 

4)     Celem przetwarzania Pana/-i danych osobowych jest udzielenie zamówienia publicznego, a w 

przypadku wyboru Pana/-i oferty jako najkorzystniejszej również realizacja umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi w  powyższym zakresie przepisami prawa, a 

w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, 

5)     odbiorcami Pana/-i 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, 

6)     Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora dostępu do Pana/-i danych 

osobowych oraz prawo do ich sprostowania, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak również nie może naruszać integralności 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz załączników,  

7)     Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pana/-i 

danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ogólnego 

rozporządzenie o ochronie danych, przy czym wystąpienie z ww. żądaniem nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

8)     Nie przysługuje Panu/-i prawo: 
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- do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), w zw. z art. 17 ust. 3 lit. d) w zw. z art. 

17 ust. 3 lit. e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych,  

- sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 

9)     Pana/-i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym 
z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu, 

10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią 
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.  

11) Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje 

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

12) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu 

dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z 
postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

 
 

 

 


