
 

* Przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy oraz 

nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania. 

** 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. 

Załącznik nr 3 WU 
Nr sprawy: RDWNS-271-3-2/22 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 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”), informuje się, że:  
• Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

(dalej „ZDW”) ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, tel. (12) 44-65-700, kontakt elektroniczny:  
https://www.zdw.krakow.pl/kontakt.html. 

• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD”, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować poprzez adres e-mail: iod@zdw.krakow.pl. 

• Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem pn. „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew 

rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nowy 

Sącz” (znak: RDWNS-271-3-2/22) prowadzonym w trybie przetargu ofertowego. 
• Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o właściwe regulacje prawne, w tym przepisy 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

• Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa 
nakazują przechowywanie dokumentacji. W szczególności Pani / Pana dane osobowe będą 
przechowywane 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 wyjątkowych przypadkach związanych z ochroną prawnie istotnych i  
uzasadnionych interesów Zamawiającego (np. w przypadku prowadzenia spraw sądowych) 
Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres dłuższy – do czasu ostatecznego 
rozstrzygnięcia sprawy. 

• Obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana 
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego.   

• W odniesieniu do Pani  /Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

• 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; 

• 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.  


