
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z 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) dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radzanów z siedzibą w: 

Radzanów 92A, 26 – 807 Radzanów, tel.48 613 63 62 e-mail:  gmina@radzanow.pl  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  p. Agnieszka Radtke, adres  e-mail:  

iod@radzanow.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym                 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Usuwanie folii rolniczych, siatki                

i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big-Bag” z działalności 

rolniczej na terenie gminy Radzanów” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;                 

Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu 

przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia 

umowy. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz.1579 i 2018) dalej ustawa PZP  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z art.97 ust.1 ustawy PZP, przez okres 4 lat  od dnia zakończenia  postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza  4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy. 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

dostępu, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8) obowiązek podania przez Panią/Pana  danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z 

udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych  wynikają z ustawy PZP.  

9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO; 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z ar.17 ust.3 lit. B, d lub e  RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO; 

3) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.. 6 lit. C RODO. 

…………………………………… 

data i podpis  
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