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Klauzula informacyjna danych osobowych przetwarzanych w związku
z udzielaniem zamówień publicznych
I.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udzielaniem zamówień
publicznych jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom,
email: dyrektor@radom.so.gov.pl , tel. 48 677 65 67.

II.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem
email: iod@radom.so.gov.pl

III.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procedury udzielenia
zamówienia publicznego, w szczególności weryfikacja okoliczności uzasadniających
wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy Prawo
zamówień publicznych.

IV.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres przechowywania dokumentacji
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. okres, o którym mowa w art. 97 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców, którym Zamawiający nie
udzielił zamówienia. W przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza: okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia
rozstrzygnięcia roszczeń stron. Następnie dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z
instrukcją kancelaryjną obowiązującą u administratora oraz ustawą z 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz.553 ze zm.).

V.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

VI.

Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Prawo zamówień publicznych.

VII.

Posiada Pani/Pan następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych oraz żądania od Administratora
informacji o celu i sposobie przetwarzania danych, przy czym w przypadku, gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub
niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo
zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;
 na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 na podstawie art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania, przy czym wystąpienie
z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przewarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
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.
Realizacja praw jest możliwa poprzez przesłanie wniosku na adres iod@radom.so.gov.pl lub
korespondencyjnie na adres Inspektor Ochrony Danych Sądu Okręgowego w Radomiu,
ul. Warszawska 1, 26-600 Radom.
VIII.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy
prawa.

IX.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z
wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

X.

Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować
na podstawie przetwarzanych danych osobowych.
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