
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników zamówień publicznych 
 
W trybie 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, 
informuję: 
1. Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego jest Przedszkole nr 407 
Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób: 
listownie na adres: M. Pawlikowskiego 2, 03-983 Warszawa 
poprzez e-mail: p407@edu.um.warszawa.pl 
telefonicznie: 226134014 

2. Administrator przetwarza dane osobowe w trybie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), w celu prowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Dawid Czerw. 
Z Inspektorem można się skontaktować pod numerem tel.: 722-309-224. 

4. Administrator, może przekazać dane osobowe wyłącznie upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w 
granicach przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane w trybie art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu okresu przedawnienia 
roszczeń wynikających z umowy. 

6. Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje: 
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących. W przypadku gdy 

wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, 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 osobowych. Prawo do sprostowania nie 
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień 
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych. Żądanie nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 
postępowania. 

7. W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane 

dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa 

w art. 14 ust. 1-2 RODO. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie prowadzonego postępowania nie jest obowiązkowe, jest jednak 

warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to z faktu, iż w zależności od przedmiotu 

zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. Konsekwencją niepodania danych jest brak 

możliwości udziału w postępowaniu.  

9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 

RODO. 

 


