
Załącznik nr 1 do Oferty 

 

 
Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 RODO stosowana przez Zamawiającego w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

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”, 

informuję, że:  
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Me-
chaniki Precyzyjnej, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, NIP:525-283-87-45, Regon: 387-136-
113 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pan Mirosław Sawicki, e-mail:  
miroslaw.sawicki@imp.lukasiewicz.gov.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu     związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Wykonanie 

modernizacji budynku trafostacji Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 
przy  
ul. Duchnickiej 3 w Warszawie.”, znak sprawy: DZ.26.4.2020, prowadzonym w trybie przetar-
gu nieograniczonego; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona     
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), da-
lej „ustawa Pzp”; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 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; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w po stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zau-
tomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Pani/Pana dane osobowe – zgodnie a art. 22 RODO -  nie będą przetwarzane, w tym profilo-
wane w sposób zautomatyzowany. 

9. 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) 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;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-
ni/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  RO-
DO; 

10. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 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, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją otrzymaną od administratora danych 
osobowych. 
 

 

 

……….…………., dnia ……………                              …………………………………………… 

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 


