
Klauzula RODO 

         do zapytania ofertowego 

nr WAD.2601.303.2020 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, iż: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudkiego 15-17, 50-044 Wrocław; 

 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – p. Anna Maciołek,  

abi-wroclaw@piorin.gov.pl, tel. 71 371 84 35 wew. 31; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w związku z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) oraz, w przypadku wybrania Pani/Pana oferty 

za najkorzystniejszą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia umowy 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 1740) –; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. policja, prokuratura, 

jednostki nadzorujące i kontrolujące działalność WIORiN we Wrocławiu itp.); 

 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny 

do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w 

celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas 

zgodny z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów); 

 posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać 

integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników), prawo do 

ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO), prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych; 

 nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 

ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych.;  

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich; 

 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia. Odmowa podania danych będzie skutkować 

odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu oraz odmową zawarcia 

umowy i realizacji zamówienia. 
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