
Klauzula informacyjna dotycząca postępowania 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), dalej 

"RODO", informujemy, że: 

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg  

w Pszczynie, zwany dalej PZD Pszczyna, reprezentowany przez Dyrektora PZD 

Pszczyna, z siedzibą przy ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna, e-mail: 

sekretariat@pzdpszczyna.pl 

2. Kontakt do pracownika pełniącego funkcję Inspektora Ochrony Danych: 

iodpzd@powiat.pszczyna.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na odstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., 

poz. 2019 z późn. zm.) oraz PZP24.pl Sp. z o.o. z siedzibą 54-203 Wrocław,  

ul. Legnicka 57D lok. B/J, zarejestrowana w krajowym rejestrze sądowym 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000505029, jako 

Właściciela Platformy zakupowej, na której Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie 

prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem 

https://pzd-pszczyna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 

5. Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną 

wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Powiatowego Zarządu Dróg  

w Pszczynie. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych,  

jak i dla umów cywilno-prawnych wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, 

niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte  jest to okres 5 lat, chyba że przepisy 

szczególne stanowią inaczej. 

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 wynikających z ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 
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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 lub uzupełnienia 

Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie prawa do sprostowania 

lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 

 Na postawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania 

nie ma zastosowania 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, a także nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

 Prawo do wniesienia skargi do PUODO, 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 owa  

w art. 20 RODO, na ostawie 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. 

Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane 

zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego 

udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń,  

o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 


