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Załącznik nr 5 
do „SZCZEGÓŁOWE KLAUZULE INFORMACYJNE RODO 

w Łukasiewicz - ITeE”  
  

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCY ZAMÓWIENIA 

W RAMACH PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
 

Stosownie do postanowień art. 13 ust. 1 i ust. 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 realizując obowiązek informacyjny informujemy, iż: 

 

DEFINICJE I SKRÓTY UŻYTE W KLAUZULI INFORMACYJNEJ OZNACZAJĄ: 

 

1. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji z siedzibą w Radomiu (26-600),  

ul. K. Pułaskiego 6/10, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą 

w Świdniku, VI Wydziale Gospodarczym KRS nr 0000860815, NIP nr 796-003-58-05, REGON nr 

387139360, działający zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r.  o Sieci Badawczej Łukasiewicz 

(Dz.U.2020.2098 t.j.); będący administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwany w skrócie 

„Łukasiewicz – ITeE”; 

2. Dane osobowe (dane) - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to 

osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie 

identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator 

internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 

genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;  

3. Odbiorca danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny 

podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy 

publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie  

z prawem powszechnie obowiązującym, nie są jednak uznawane za odbiorców - przetwarzanie tych 

danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi 

zastosowanie stosownie do celów przetwarzania; przy czym przez sformułowanie, „strona trzecia” 

rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, 

której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia 

Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;  

4. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub 

zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak 

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub 

modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, 

usuwanie lub niszczenie; 

5. Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne 

okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania 

potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. 

 

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE I INSPEKTORZE DANYCH OSOBOWYCH (KONTAKT) 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz– Instytut 

Technologii Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, KRS 0000860815, tel.: (48) 364-

42-41, faks: (48) 364-47-60, adres poczty elektronicznej: instytut@itee.lukasiewicz.gov.pl; 

2) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Sieć Badawcza Łukasiewicz – 

Instytucie Technologii Eksploatacji e-mail: iodo@itee.lukasiewicz.gov.pl. 
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INFORMACJE O POBIERANYCH/GROMADZONYCH DANYCH 

1. Cel przetwarzania: prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1129 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz 

regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi Łukasiewicz – ITeE. 

2. Podstawa przetwarzania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania 
jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych 
spoczywających na Zamawiającym: 
a) dane osobowe Wykonawcy, który jest osobą fizyczną: Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane w związku z wykonaniem umowy, a także podjęcia czynności niezbędnych przed 
jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na 
administratorze wynikającym z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku    
z realizacją zamówienia, przepisów o rachunkowości w celu rozliczeń, a także ustawy   
o dostępie   do informacji publicznej, w związku z obowiązkiem ujawniania danych Wykonawcy 
w zakresie stanowiącym informację publiczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być także   
przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia lub  obrony przed roszczeniami na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO 1. 

b) dane osób działających w imieniu Wykonawcy, w tym wskazanych w umowie z Wykonawcą: 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją postanowień zawartej 
umowy, a także ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) 1. 

3. Zakres danych wymaganych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego określony został 
w ustawie Pzp i aktach wykonawczych do tej ustawy. 

4. Kategorie odnośnych danych osobowych:  
a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,  

b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 

c) pełnomocnika Wykonawcy będącego osoba fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie), 

d) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną1. 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp. 

6. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:  
1) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o: 
 art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, 
 ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176); 

2) dokumentacja udostępniana jest także uprawnionym organom kontroli. 
7. Informacje o zawarciu umowy powierzenia przetwarzania: Ł- ITeE może zawrzeć umowy 

powierzenia w szczególności z dostawcami w zakresie usług teleinformatycznych, z dostawcami 

sprzętu, z firmami kurierskim i pocztowymi1.    

8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria 

tego okresu: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, 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 w sprawie 

zamówienia publicznego art. 78 ust. 2 Pzp. Wynikający z przepisu okres należy traktować jako 

minimalny, który może zostać wydłużony przez inne przepisy prawa lub zaciągnięte przez 

zamawiającego zobowiązania (np. umowa o dofinansowanie).  W przypadku zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego unieważnieniem postępowania (art. 254 pkt 2 

Pzp) zamawiający bierze pod uwagę moment, w którym czynność unieważnienia nie będzie już 

                                    
1 Proszę wybrać właściwy zapis i usunąć pozostałą część zaznaczoną kursywą 
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mogła być wzruszona za pomocą ewentualnych środków ochrony prawnej, jakie mogą zostać 

wniesione przez Wykonawców, którzy brali udział w postępowaniu. W przypadku materiałów 

archiwalnych przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164).  

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

10. Pani/Pana    dane    mogą być/będą udostępnione    do    państwa    trzeciego/organizacji 

międzynarodowej, tzn. ..........................................................2. Administrator informuje, że 

.........................................................................................................................................................3. 
 

POUCZENIA O PRAWACH OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE 

1. Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia 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 PZP oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników; 

c) 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, przy 
czym 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, a także nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. Kontakt: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. 

2. Nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane 
zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 
pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej 
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla Wykonawców umów zawieranych w ramach 
zamówień publicznych z  Łukasiewicz – ITeE 
……………………………………………………      
(Data i czytelny podpis) 

 

                                    
2 Jeżeli ten punkt nie ma zastosowania, należy go usunąć, w przeciwnym wypadku należy wskazać państwo 
trzecie/organizację międzynarodową 
3 Jeżeli dochodzi do transferu należy także poinformować o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję 
Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 
49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz  o możliwościach 
uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych. 

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

