
KLAUZULA INFORMACYJNA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

 
Podstawa art. 13 i 14 Rozporządzenie 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) 
 

 
1. Administrator Danych Osobowych:  

 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez 
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego zadań Powiatu, jest Powiat Warszawski 
Zachodni, a w zakresie zadań przypisanych bezpośrednio staroście - Starosta Warszawski 
Zachodni, mający siedzibę w Ożarowie Mazowieckim (05-850), przy ul. Poznańskiej 
129/133. Kontakt możliwy jest: drogą papierową na adres: ul. Poznańska 129/133, 05-850 
Ożarów Mazowiecki oraz poprzez e-mail: starosta@pwz.pl 
 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:  
 
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych na podstawie 
Art. 37 ust. 1 lit a RODO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD), 
z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@pwz.pl  
 

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:  
 
1) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz 

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Ustawa PZP) (Dz.U. 
2021 poz. 1129) w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
określonego w specyfikacji przetargowej.  
 

2) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu art. 18 oraz art. 74 
ustawy PZP 

 
4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych: 

 
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy PZP, 

oraz zgodnie z zapisami Instrukcji kancelaryjnej, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, nie dłużej niż 10 lat. 

2) Obowiązek podania przez Państwa 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.  

3) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  
 



5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. 
 

1) Posiada Pani/Pan:  
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

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

 
2) Nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;     
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

 
 
 

 
 

 


