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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

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), dalej RODO, oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 
roku Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.), zwanej dalej PZP, 
informujmy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii 
Polskiej Akademii Nauk, ul. Tylna 3, 90-364 Łódź. 

2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Pracownik może kontaktować się  
z nami pod adresem e mail iod@erce.unesco.lodz.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowania wybranych 
elementów składowych Systemu Wspomagania Decyzji dla Zbiornika Wodnego Sulejów (SWD ZW 
Sulejów)” w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE „Implementation of River Basin 
Management Plan in the Vistula basin on the example of Pilica river catchment” o akronimie IP 
LIFE PL Pilica Basin CTRL, nr umowy LIFE19 IPE/PL/000005 oraz zawarcia umowy, a podstawą 
prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur 
udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym. 

4. 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.  Odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP. Ponadto odbiorcą danych zawartych 
w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty 
z którymi Zamawiający zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez 
nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres 
przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania 
się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. 
Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach 
wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

5. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane dotyczące 
wyroków skazujących i naruszeń prawa), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu na ich wniesienie. 

6. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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. 
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8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem określonym  
w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP. 

9. W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 
i 4 RODO.  

10. Posiada Pani/Pan: 

➢ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

➢ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 
osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 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; 

➢ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy 
czym 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, a także nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia; W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 
18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w 
protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że 
zachodzą przesłanki, 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 narusza 
przepisy RODO;  

11. Nie przysługuje Pani/Panu: 

➢ prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO ; 

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

➢ prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO  wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane 
zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający 
pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie 
co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca, wypełniając 
obowiązki informacyjne względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym 
postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym. 
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