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                                                                                                                       załącznik  nr 1 
Klauzula informacyjna z art. 13 i art. 14 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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)  (Dz. Urz. UE L  
119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Wyższego Urzędu 
Górniczego, 40- 055 Katowice, ul. Poniatowskiego 31; 

 w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@wug.gov.pl, 
telefonicznie 32 7361857 lub pisemnie na adres siedziby administratora: Inspektor 
Ochrony Danych, Wyższy Urząd Górniczy, 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 31; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze) oraz na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dalej „ustawa Pzp" w celu 
związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy upoważnieni do 
przetwarzania danych osobowych, podmioty uprawnione na podstawie przepisów 
prawa, w tym osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 2 ustawy Pzp oraz podmioty 
świadczące na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do danych osobowych;  

 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka Portal PZP Sp. z o.o.  
z siedzibą w Rzeszowie  przy ulicy Piotra Bardowskiego 4  (35-005 Rzeszów), wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000578182 
NIP 8672240660 REGON 362607010, jako właściciel Systemu, za pomocą którego 
zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 ograniczenie dostępu do danych, o których mowa wyżej, może wystąpić jedynie 
w szczególnych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności, 
interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie  
z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp; 

 w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana 
dane  osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującą w Wyższym 
Urzędzie Górniczym Instrukcją Kancelaryjną i przepisami o archiwizacji dokumentów – 
kategoria B przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia; 

 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, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
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Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

 na podstawie art. 17 RODO  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, 
gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa; 

 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; 

 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                         
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego;  

 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również                            
w formie profilowania; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 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. 

 
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe pozyska przy realizacji 
zamówienia. 


