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Załącznik nr 4  
 
 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych. 
 
 

1. Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane  
przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania przetwarzane będą zgodnie  
z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L z 2016 r.  
Nr 119, s. 1) – dalej również „ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.” oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego dotyczącego ochrony danych 
osobowych. 
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. Zamawiający informuje: 

a) Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe 
zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania 
ofertowego  jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30. 

b) Inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Martyna Bogucka, nr telefonu: 46 837 56 03, adres 
mail: martyna.bogucka@powiatlowicki.pl. 

c) Dane osobowe  Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane  
przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego,  przetwarzane 
są w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), jak również w celu realizacji umowy 
zawartej pomiędzy Powiatem Łowickim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska                         
i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz §22 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 
Łowiczu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 230/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 
29.03.2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
zmienionej uchwałą Nr 488/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23.05.2017 r., uchwałą Nr 
617/2017 z dnia 31.10.2017 r. oraz uchwałą Nr 735/2018 z dnia 18.04.2018 r. - na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

d) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez 
Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mogą być 
przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, w tym z uwzględnieniem ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  
do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).  

e) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane 
przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego  będą 
przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego 
wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  
(Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67; Nr 27 poz. 140) oraz umowy o umorzenie zawartej pomiędzy 
Powiatem Łowickim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi. . 

f) Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę  
w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego,  mają prawo do: dostępu do treści 
swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

g) Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę  
w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego  mają prawo wniesienia skargi  
do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób 
biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

h) Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego 
jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru 
oferty Wykonawcy. 
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