
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach z tym związanych . 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi 
Mazowieckiej ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: 
cuw@ostrowmaz.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn.  będą przetwarzane                
w celu/ celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz realizacji tego zamówienia. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.                  
– Prawo zamówień publicznych.  

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących 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 . 

6. 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 ; 
- 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;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

7. 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. 

 
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,                                     

w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym                             
i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.                               
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji                     
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów 
prawa w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                         
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) lub umowy powierzenia 
przetwarzania danych. 

10. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. 


