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Załącznik nr 1

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH
OSOBOWYCH  BEZPOŚREDNIO  OD  OSOBY  FIZYCZNEJ,  KTÓREJ  DANE  DOTYCZĄ,  W  CELU
ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wprowadzenie
Zaproponowane  zapisy  klauzuli  informacyjnej  uwzględniają  regulacje  zawarte  w  art.  13  rozporządzenia  RODO1),
którego przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z dniem 25 maja 2018 r. oraz
mają odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamówień publicznych.
Wyjaśnić w tym miejscu należy, że w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do
spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:
 Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to
w szczególności:

 wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
 pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w 

informacji
 z KRK),
 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego;
 Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to
w szczególności:

 osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą,
 pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone
 w pełnomocnictwie),
 członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe
 zamieszczone w informacji z KRK);

 Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia

1) rozporządzenie 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).
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających 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 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), dalej „RODO”, informuję, że:
1.  Administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych  jest  Zarząd  Budynków  Mieszkalnych  sp.  z  o.  o.,
reprezentowany przez Prezesa z siedzibą przy ul. Piastowska 15a, 58-240 Piława Górna
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia i realizacji zamówienia publicznego.
3. Podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy, ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach
publicznych art. 34 ust. 1 art. 34 ust. 5 a, Regulamin Udzielenia Zamówień Publicznych Zarządu Budynków
Mieszkalnych sp. z o. o.
4. Odbiorcy Państwa danych osobowych - dane zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej,
Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na tablicy ogłoszeń,
wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, organom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz
podmiotom, które na podstawie umów powierzenia zawartych z Zarządem Budynków Mieszkalnych sp. z o.
o. przetwarzają dane w imieniu administratora tj. platforma zakupowa e-Zamawiający.
5.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  –  zgodnie  z  JRWA a  w  przypadku  zamówień
dofinansowanych ze środków zewnętrznych przez okres trwałości projektu.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo
do ograniczenia przetwarzania.
7. W przypadku nieprawidłowości ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
______________________
* 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 Pzp 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

Wyjaśnienie do oświadczenia zawartego w formularzu oferty wymaganego od wykonawcy
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO
Wprowadzenie
Wykonawca  ubiegając  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  zobowiązany  do  wypełnienia  wszystkich
obowiązków  formalno-prawnych  związanych  z  udziałem  w  postępowaniu.  Do  obowiązków  tych  należą  m.in.
obowiązki wynikające z RODO1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem
osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób
fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W celu  zapewnienia,  że  wykonawca  wypełnił  ww.  obowiązki  informacyjne  oraz  ochrony  prawnie  uzasadnionych
interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się
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zobowiązanie  wykonawcy  do  złożenia  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oświadczenia  o
wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
Zamieszczone  poniżej  zapisy  stanowią  przykładowy  wzór  oświadczenia  wymaganego  od  wykonawcy  w zakresie
wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie takie,
wymagane przez zamawiającego w SIWZ, byłoby składane w ofercie. Proponuje się, aby treść oświadczenia została
ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego. Poniższy wzór oświadczenia ma charakter przykładowy
i  należy  go  traktować  jako  materiał  pomocniczy,  który  może  być  przydatny  w związku  z  potrzebą  zapewniania
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w zamówieniach publicznych.


