
 
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 

 

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, str. 1), dalej „RODO”, jak również  

zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem 

stosowania 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) 

Zamawiający informuję, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 

Łowicz, ul. Stanisławskiego 30. 

• Inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Mirosław Kret, nr telefonu: 46 830 00 92, adres 

mail: miroslaw.kret@powiatlowicki.pl. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia siłowni 

dla ZSP nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - 

- rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j.), jak również  

w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim  

a Powiatem Łowickim w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminem Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 34/2019 Zarządu Powiatu 

Łowickiego z dnia 30.01.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu.  

• Pani/Pana dane osobowe 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.2018.1330 z późn. zm.).  

• Pani/Pana dane osobowe 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 zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Łowickim w ramach realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

mailto:miroslaw.kret@powiatlowicki.pl
https://sip.lex.pl/#/act/17569559/2568325?directHit=true&directHitQuery=Ustawa%20o%20finansach%20publicznych
https://sip.lex.pl/#/act/16913107/2405034?keyword=o%20dost%C4%99pie%20do%20informacji%20publicznej&cm=STOP


2 
 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− 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 ***;   

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

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

•      nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  

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

RODO.  

Uwaga: 
W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego  
z art. 13 RODO będzie w szczególności: 
➢ Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji  
z KRK), 

• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 
➢ Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 

• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone  
w pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 
zamieszczone w informacji z KRK); 

➢ Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.   
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

 
Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego 
postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, 
których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.  

 

______________________ 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej  
lub państwa członkowskiego. 


