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Klauzula RODO  

(właściwy dla wszystkich części) 
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym                                       

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 ), dalej „RODO”, informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna, 
tel./fax.: 81 53 15  384/81 44 58 801, adres email: 

sekretariat@pcprleczna.pl; 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Łęcznej jest Pani Kornelia Bartoch, kontakt: tel. 81 
53 15 382, e-mail: k.bartoch@pcprleczna.pl*; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego pod nazwą: „Zorganizowanie                                    

i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla 57 
uczestniczek/uczestników projektu pn. „NIEMOŻLIWE                         

A JEDNAK!” (oznaczenie sprawy: PCPR.ZAP.EFS.222.01.KB.EK.2020), 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu 

o art. 8 i art. 8a oraz art. 96 ust. 3, ust. 3a i ust. 3b ustawy; 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat 

od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji 
Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne 

wydatki dotyczące zakończonego Projektu; 
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym                    
w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu                       

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy; 
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7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 
RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych **; 
c) 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 ***; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do 

usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w 

art. 20 RODO; 
c) 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. 
10) W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób 

fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do 
kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio 

lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie 
jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, 

celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych 
roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie                  

i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora 

danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży               
i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do 
państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać 

przekazane podmiotom współpracującym z Zamawiającym w oparciu o 
umowy powierzenia  zawarte zgodnie z 28 RODO, m.in. w związku ze 

wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym 
zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany 

powyżej.  
11) Administrator danych zobowiązuje Pana/ Panią do poinformowania                   

o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne 
zaangażowane w realizację umowy. 

______________________ 
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* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** 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 
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. 

 

 
 

 


