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   WORD-KEM-3210-1-7/18                                                                             Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

W związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego z siedzibą w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 220A zamierza przetwarzać dane 
osobowe uzyskane w prowadzonym postępowaniu. W związku z tym, 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 maja 2016 roku), informuję że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 220A, 43-316 Bielsko-Biała, tel. 33 8296700, email: 

sekretariat@word.bielsko.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Arkadiusz Haura, tel. 33 8296730, email: iod@word.bielsko.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę samochodu ciężarowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Bielsku-Białej nr WORD-KEM-3210-1/18 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 euro, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.  

4. Odbiorcami Pani/Pana 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 

roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „Ustawa PZP”. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 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: 

a. na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 roku prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b. na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 roku prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (z zastrzeżeniem, 

że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z Ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

c. na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 roku prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

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

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

(z zastrzeżeniem, że 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). 

 



Strona 2 z 1 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d oraz e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku prawo do usunięcia danych osobowych; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku; 

c. na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 roku prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy PZP, związanym z udziałem w 

postępowaniu 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, stosowanie do art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

 
 Potwierdzam zapoznanie się z wyżej 

podaną informacją: 

 

 
.……………………......, dn., ……………              ..……………………………..……………………… 

         (miejscowość) (data) (podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych 
    do reprezentowania Wykonawcy) 

 


