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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Realizując obowiązek informacyjny wynikający 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”, informacja o przetwarzaniu danych dla uczestników postępowań  

o udzielenie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób, których 

dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 

Olsztyn, reprezentujący Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie.  

Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: 

wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 89 524 14 50, 

lub pisemnie na adres siedziby. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w Wojewódzkim 

Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie jest Pan Jacek Białkowski, tel. 89 524-14-

92, rodo@olsztyn.wiw.gov.pl . Z inspektorem ochrony danych można kontaktować 

się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  

w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i nie 

będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa oraz osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, dane osobowe mogą być ujawnione Wykonawcom oraz wszystkim 

zainteresowanym. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w sposób 

gwarantujący zabezpieczenia przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.  

4. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane przez Wojewódzki Inspektorat 

Weterynarii w Olsztynie w związku ze złożeniem oferty przez podmiot ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego. Informacje o niekaralności, skazaniu lub 

naruszeniu prawa w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o 

której mowa w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu 

do ich wniesienia. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych zgodnie z art. 15 RODO. 

6. Skorzystanie przez Pana/Panią z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

7. Skorzystanie przez Pana/Panią z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać 

integralności protokołu lub jego załączników. 

8. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 

18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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9. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

RODO rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  

10. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

RODO 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.  

11. Pani/Panu nie przysługuje:  

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

osobowych,  

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których 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. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń. 

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

jest niezgodne z prawem. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane  

w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  


