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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych– Zamówienia publiczne 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego jest Gmina Skawina z siedzibą  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, 32-050 Skawina, reprezentowana przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. 

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: 

iodo@gminaskawina.pl  lub dzwoniąc pod numer telefonu: 12 2770 175. 

Inspektor Ochrony Danych  

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo 

kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres siedziby 

Administratora. 

Cel i podstawy przetwarzania 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 10 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) w 

związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz 

przepisami wykonawczymi do ustawy;  

dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz archiwizacyjnych. 

Okres przechowywania danych 

Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres  

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli okres obowiązywania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje 

protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

Odbiorcy 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 o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w 

szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych.  
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Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach związanych  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być podmioty,  

z którymi administrator zawarł umowy lub porozumienia o świadczenie usług. Zakres 

przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości 

zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane 

mogą być przekazywane do państw poza EOG. 

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: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii1; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej;  

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą 

wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa2; 

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

Obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim 

udziału. W zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na 

podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych przepisów 

wykonawczych. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany. 

 

 
1 Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,  
o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679 (RODO), nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 
niezgodnym z ustawą. 
2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w 
art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (RODO), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia tego postępowania. 


