
Klauzula informacyjna zamówienia w trybie pozaustawowym

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”, informuję, że: 

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Komendant  Wojewódzki  Policji

w Lublinie, z siedzibą przy ul. Narutowicza 73, tel. (81) 535 43-30. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej  Policji  w Lublinie –  

e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) związanym  z  przeprowadzeniem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego

prowadzonym w trybie pozaustawowym – podstawą prawną są przepisy ustawy o finansach

publicznych;

2) realizacji  umowy,  w przypadku wyboru Pana/Pani  oferty – podstawą prawną jest  wykonanie

umowy lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem.

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

dokumentacja postępowania oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji

umowy.

5. Pani/Pana  dane  osobowe  związane  ze  złożoną  ofertą  cenową  oraz  w  przypadku  wybrania

Pani/Pana  oferty  i  podpisania  umowy,  dane  przechowywane  będą  przez  okres  obowiązywania

umowy,  a  po  tym  czasie  przez  okres  określony  w  przepisach  ustawy  o  narodowym  zasobie

archiwalnym i archiwach.

6. Obowiązek podania  przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących

jest  wymogiem  ustawowym  wynikającym  z  zasady  jawności  określonej  w  ustawie  o  finansach

publicznych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7. 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.

* Wyjaśnienie: 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.

** 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.


