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Załącznik nr 6 do SWZ 

RI.271.9.2021.AS 

Klauzula informacyjna 
Zamówienia publiczne 

 

Zagospodarowanie i wyposażenie terenu istniejącego targowiska gminnego w Skrwilnie. 

ETAP I – Zakup ładowarki kołowej z osprzętem na potrzeby Gminnego Targowiska  

w Skrwilnie. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – zwane dalej Rozporządzenie, 

informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Skrwilno, reprezentowana przez 

Wójta Gminy Skrwilno z siedzibą:  Urząd Gminy Skrwilno, ul. Rypińska 7; 87-510 Skrwilno. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez e-mail iod@skrwilno.pl oraz pisemnie na adres siedziby administratora. Z 

inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na  administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w związku z 

realizacją zadań wynikających z: 

- ustawy z dnia 11 września 2019 roku- Prawo Zamówień Publicznych; 

- pozostałych przepisów prawnych, dotyczących realizacji obowiązku prawnego przez 

administratora. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie 

i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz  inne podmioty, 

które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie stosownych umów. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat, zgodnie z ustawą o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz prawo zamówień publicznych. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi 

przepisami krajowych aktów prawnych oraz rozporządzenia, przysługują Pani/Panu następujące 

prawa: 

- dostępu do treści danych osobowych;  

- sprostowania danych;  

- uzyskania kopii; 

- usunięcia danych; 

- ograniczenia przetwarzania danych. 

7. W przypadku skorzystania z  prawa dostępu do treści danych osobowych, Gmina Skrwilno ma 

prawo żądać dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

8. Skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą. 
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9. Skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

11. Podanie danych osobowych jest konieczne, w przypadku przetwarzania danych osobowych 

na podstawie prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości realizacji 

zadań ustawowych przez Gminę Skrwilno 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania. 

13. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych 

i obowiązujących konwencji. 

14. Wykonywanie obowiązku informacyjnego, odbywa się niezależnie od obowiązków 

wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz skorzystanie z przysługujących praw 

nie wpływa na tok postępowania, wynik konkursu i zmiany treści umowy. 
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