
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do 

zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego 

Obowiązek informacyjny na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego RODO
(1) 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane 

osobowe, jest Lubelski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą, ul. 

Diamentowa 2, 20 – 447 Lublin. 

Możecie się z nami kontaktować w następujący sposób 

         listownie: ul. Diamentowa 2, 20 – 447 Lublin 

         przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /WITDLublin/skrytka 

         pocztą e-mail: sekretariat@witd.lublin.pl 

         telefonicznie: 81 740-69-71 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Możecie się Państwo z nim 

kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych. 

Kontakt z IOD  możliwy jest  za pomocą 

        adresu e-mail: iod@witd.lublin.pl 

         listownie: ul. Diamentowa 2, 20 – 447 Lublin (z dopiskiem ochrona danych 

osobowych). 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust 1 lit b), c) RODO. 

4.  Dane osobowe podawane przez Oferentów/Wykonawców. 

W związku z rejestracją na Platformie lub prowadzeniem Postępowania możemy  przetwarzać 

podane przez Państwa kategorie danych osobowych, takich jak: 

a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy 

korespondencyjne, 

b) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer PESEL), 

c) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu, 
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d) stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną funkcję, 

e) posiadane doświadczenie lub uprawnienia; 

f) inne dane zawarte w oświadczeniach Oferenta lub referencjach przedstawianych w danym 

Postępowaniu, w tym w szczególności specyficzne numery identyfikacyjne niebędące 

numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej lub zawodowej, 

numer rachunku bankowego, tytuł zawodowy, wykształcenie). 

Podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rejestracji na 

Platformie lub  prowadzenia Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz innych 

działań prowadzących do zawarcia umowy pomiędzy Oferentem/Wykonawcą a 

Zamawiającym.  

Uzyskane od Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z 

przeprowadzeniem  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na 

podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznym Regulaminem udzielania 

zamówień publicznych. 

5. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż 

cel określony powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w 

celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym 

przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli 

jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

6. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony 

i uczestnicy postępowań, organy odwoławcze właściwe w sprawie  podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów ustawy prawo o zamówieniach publicznych i o dostępie do informacji 

publicznej, jak również innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Dane zostaną również udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, Biuletynie 

Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na tablicy ogłoszeń,  

organom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, które na podstawie 

umów powierzenia zawartych z WITD w Lublinie przetwarzają dane w imieniu 

administratora tj. platforma zakupowa.pl 

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty 

uprawnione do obsługi doręczeń 
[3]

 oraz podmioty, z którymi WITD w Lublinie zawarł 

umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów 

informatycznych oraz Archiwum Państwowe.  

7. Państwa dane będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

8. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem  danych osobowych: 

 prawo dostępu do danych osobowych; 

 prawo żądania sprostowania danych osobowych; 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 prawo do przeniesienia danych; 

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 



9. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania.  

10. Przysługuje Państwu  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531-03-00. 

11. 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 wynikają z ustawy Pzp. 

12. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] 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 (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – 

nazywanego dalej RODO 

 [2] Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie 

sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 180) 

 

 

 


