
K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A   
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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, informuję, że: 
 

1. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy 
w Skarżysku-Kamiennej, reprezentowany przez Dyrektora Urzędu. Dane kontaktowe: 
Roman Białek email: r.bialek@skarzysko.praca.gov.pl 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Michał Skórski e-mail 
iod@skarzysko.praca.gov.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

Zapytanie ofertowe poniżej progu- usługi- szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla 1 osoby 
bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku - Kamiennej (ID 
441747) 

 (oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty udzielenia zamówienia/zlecenia i/lub 
zawarcia umowy, realizacji i rozliczenia zamówienia, archiwizacji dokumentacji), a podstawą 
prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur 
udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym jako jednostce sektora 
finansów publicznych; 

4. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane 
dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy; przetwarzane 
dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, oraz inne dane 
osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inna korespondencję wpływającą do 
Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia 
publicznego; 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym, osoby lub 
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisów 
prawa w tym o ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. 
(Dz.U.2018.1330 t.j.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U.2019.869 t.j.) oraz operator pocztowy/ kurier; inne podmioty z którymi Administrator 
zawarł umowy powierzenia danych (w tym świadczącym usługi prawnicze, audytowe, 
informatyczne niszczenia dokumentów), 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnej z przepisami 
dotyczącymi archiwizacji (5 lat  zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz przez okres 10 lat 
w przypadku dofinansowania zamówienia ze środków UE) . 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenie zamówienia/zlecenia i/lub 
zawarcia umowy. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

mailto:iod@skarzysko.praca.gov.pl


9. 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; 

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. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z przepisami  oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania w tym 
protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: 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. 

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 i które Zamawiający pośrednio pozyska od 
wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno 
z  włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


