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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30 tys. euro 

                                         

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. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zamówienia publicznego 

jest Zamawiający, tj. Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4,26-

010 Bodzentyn, tel. 41 311 51 06, w którego imieniu działa Dyrektor Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego. 

1.  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Świętokrzyskim Parku Narodowym z siedzibą w 

Bodzentynie jest Pani Sylwia Poznańska (e-mail iodo@swietokrzyskipn.org.pl). 

2. Pani/Pana osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Świętokrzyskim Parku Narodowym  w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w wybranym 

przez Zamawiającego trybie postępowania; 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: 

4.1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu                  

o przepisy stosownych ustaw, w tym  przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077). 

4.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym  

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Świętokrzyski Park Narodowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym  przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 

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

jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz warunkiem zawarcia umowy; konsekwencją niepodania określonych danych jest  

odrzucenie oferty i brak możliwości  zawarcia umowy. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia:  

7.1. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do 

uzyskania kopii tych danych; 

7.2. Na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych  

7.3. Na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO  

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

8.3. 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.  

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Świętokrzyskim Parku 

Narodowym Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

11. Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  


