
Załącznik nr 6.1. do SIWZ  
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH 
 

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 Gmina Branice, adres: ul. Słowackiego 3, 48-140 
Branice, telefon (sekretariat): 77 4868 228, e-mail: ug@branice.pl  

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Branice jest Pani Jolanta Misiurka, Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego, adres: ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, e-mail: jolanta.misiurka@branice.pl, tel: 
77 4868 192.  

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

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: Docieplenie stropodachów, poddasza oraz 

ścian zewnętrznych wraz z remontem schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wymiana 

poszycia dachowego i częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przedszkola 

przy ul. 1 maja 6 w Branicach oraz przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w 

ramach zadania: „Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Branicach wraz z 

przebudową wewnętrznej instalacji gazu”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019r., poz. 1843 - dalej: "ustawa P.Z.P." lub p.z.p.). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o "ustawę P.Z.P." (art. 8 i art. 96 ust. 3 ) 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania przetargowego, a 
po tym czasie w innych zgodnych z prawem celach, w tym do czasu zabezpieczenia ewentualnych 
roszczeń. Szczegółowe okresy przechowywania Pani/Pana danych osobowych przewidziane są w art. 
97 ust. 1 ustawy Pzp (przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia) 
oraz w przepisach prawa cywilnego. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana 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;   

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

8. 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;  
9. 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. 

 
10. Obowiązek podania danych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest przez nas wymagane w celu przeprowadzenia i 
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia z wybranym wykonawcą 
umowy w sprawie zamówienia publicznego i wykonania tej umowy. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych przez nas wymaganych jest brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz zawarcia i wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 
 
**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego 

       
Branice, dn. 22.01.2020r.  

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 


