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1. 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 r. , str. 1), dalej określanych jako „RODO”, 

Zamawiający informuje, że: 

b) Administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu 

bezpośrednio od osób fizycznych jest Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia  

1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, ul. 1 Pułku Strzelców 

Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz, 

c) Inspektorem ochrony danych osobowych w Karpackim Oddziale SG jest Naczelnik 

Wydziału Ochrony Informacji, adres e-mail: przemyslaw.juszczak@strazgraniczna.pl, 

tel. 18 415 30 34, 

d) ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego i realizacji umowy, 

e) odbiorcami w/w danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznych, 

f) ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

g) obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego  

bezpośrednio od osób fizycznych w przedmiotowym postepowaniu) dotyczących tych 

osób jest wymogiem, związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz późniejszą realizacją umowy,  

h) na stronie internetowej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce dotyczącej  

przedmiotowego postępowania, zostanie umieszczona informacja o udzieleniu 

zamówienia, która obejmuje dane firmy i ofertę cenową,  

i) w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

j) osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio  

w przedmiotowym postępowaniu posiadają: 

- na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do własnych danych osobowych, 

- na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania własnych danych osobowych*, 

- na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania własnych 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 

osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza 
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przepisy RODO, 

k) osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio  

w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje: 

- 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 ich danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania 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. 

** Wyjaśnienie: 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. 

 


