
KLAUZULA INFORMACYJNA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W związku z realizacją wymogów 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) („RODO”), Urząd Statystyczny w Kielcach (dalej US Kielce) 

niniejszym informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z 

przetwarzaniem przez US Kielce Pani/Pana danych osobowych. 

I. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor US 

Kielce mający siedzibę w Kielce (25-369 Kielce) przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 2 – zwany 

dalej  „ Administratorem”. 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: US Kielce 

przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w związku z 

realizacją celów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”), a także na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO. 

III. Źródło pozyskiwania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane 

bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą wykorzystywane w innym celu niż udzielenie 

zamówienia publicznego. 

IV. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 

niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i/lub udzielenia zamówienia publicznego. 

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą 

udostępniane w oparciu o przepisy ustawy Pzp, w szczególności art. 8 oraz art. 96 ust. 3, jak 

również ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1429). 

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych:  

- dane osobowe wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, liczonych od zakończenia roku, w 

którym miało miejsce postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 

- dane osobowe podmiotu wybranego w następstwie  postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, liczonych od zakończenia roku, w 

którym miało miejsce postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 

VII. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Nie będzie Pani/Pan podlegać 

decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą 

również wykorzystywane do profilowania.  

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą: US Kielce pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim 

osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa 

wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 



 prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

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 

IX. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Administrator nie udostępnia 

Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom 

międzynarodowym. 

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

przez US Kielce , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem 

ochrony danych osobowych email: iodkie@stat.gov.pl tel. 41 249 96 19 dla US Kielce. 

 


