
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 RODO (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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” 

lub „RODO” informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy, 34-606 

Łukowica 286 , tel. 18 333 50 66 dalej jako GOPS. 

2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, z którym 

kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@gopslukowica.pl lub pisemnie na 

adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o 

udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł, wyłonienia wykonawcy, 

realizacji umowy i ewentualnego dochodzenia roszczeń. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO- jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 869), z regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 

wskazanej w art. 2. Ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2020 z późn. zm.), 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy. 

Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. ust. 1 lit. b RODO będziemy przetwarzać, jeśli jest 

Pani/Pan osobą fizyczną, osobą reprezentującą osobę prawną lub podmiot nieposiadający 

osobowości prawnej. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi współpracuje Administrator, w 

szczególności dostawcy systemów informatycznych, firma hostingowa, podmiot zapewniający asystę i 

wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, podmiot zapewniający obsługę prawną, firma 

świadcząca usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, dostawca usług poczty elektronicznej oraz 

podmioty publiczne wykonujące zadania na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały 

zebrane a następnie przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do zachowania danych dla 

udokumentowania spełnienia wymagań prawnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii na podstawie 

art. 15 RODO, 

• prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 

• prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

8. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie 



przekracza kwoty 130.000 zł jest niezbędne aby móc wziąć udział w postępowaniu. W przypadku 

niepodania danych nie będzie możliwy Pani/ Pana udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

poniżej kwoty 130.000 zł. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

Oświadczam, że: 

1) zapoznałam/em się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej 

data i podpis wykonawcy 

2) wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia w niniejszym postępowaniu1. 

data i podpis wykonawcy 

1
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych zamawiającemu innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, określonego w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 

5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa. 

 


