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załącznik nr 3 do SWZ 

 

Informacja dla Wykonawców 

dot. Przetwarzania danych osobowych w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia prowadzonego przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa 

 

Realizując przepisy 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), zwanego dalej „RODO” 

oraz uwzględniając wymagania określone w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej także 

„ustawą”, Zamawiający informuje o zasadach przetwarzania danych Wykonawcy lub osób 

po stronie Wykonawcy oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem 

postepowania o udzielenie zamówienia publicznego  jest: Dyrektor Zarządu Mienia 

Skarbu Państwa ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Zarządu Mienia Skarbu Państwa, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa za pomocą adresu 

iod@zmsp.warszawa.pl. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych. 

Dane osobowe Wykonawcy lub osób po stronie Wykonawcy mogą być przetwarzane                       

w związku z: 

1. realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym (Administratorze); 

2. wykonywaniem przez Zamawiającego (Administratora) zadań realizowanych                            

w interesie publicznym lub wykonywania obowiązków wynikających z ustawy i 

innych aktów prawnych związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

3. wykonywaniem umowy, której stroną może być Wykonawca lub osoby po stronie 

Wykonawcy lub podjęciem działań na żądanie Wykonawcy lub osób po stronie 

Wykonawcy przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

4. wyrażoną przez Wykonawcę lub osoby po stronie Wykonawcy zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych w toku prowadzonego postępowania w celu 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                                     

i archiwizację przebiegu postępowania. 

   4. Odbiorcy danych. 

Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu w toku prowadzonego postępowania 

przez Wykonawcę lub osoby po stronie Wykonawcy mogą być udostępniane                              

i przekazywane: 

1. Wykonawcom, w rozumieniu art. 7 pkt 30 ustawy, 

2. organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze; 

3. Krajowej Izbie Odwoławczej lub Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych; 
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4. Organom Unii Europejskiej uprawnionym do działania w zakresie zamówień 

publicznych; 

5. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych                                           

z Zamawiającym przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest 

Zamawiający. 

  5. Okres przechowywania danych osobowych. 

Dane osobowe Wykonawcy lub osób po stronie Wykonawcy będą przechowywane 

przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres 

wskazany w art. 78 ustawy i w przepisach o archiwizacji w tym w ustawie z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 

164). 

 

 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób po stronie 

Wykonawcy, na warunkach określonych w przepisach RODO, przysługują 

Wykonawcy lub osobom po stronie Wykonawcy następujące prawa: 

1) prawo dostępu do swoich danych, 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

3) prawo do usunięcia danych osobowych, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

5) prawo do sprzeciwu, 

6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy dane są 

przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zamawiającego (Administratora) 

danych osobowych Wykonawcy lub osób po stronie Wykonawcy narusza przepisy 

prawa, przysługuje Wykonawcy lub osobie po stronie Wykonawcy uprawnienie do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

  8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 

Dane osobowe Wykonawcy lub osób po stronie Wykonawcy nie będą profilowane ani 

też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Dane osobowe mogą być udostępniane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej lub 

organom Unii Europejskiej. 

  

9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe. 

1. Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie 

postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w Ofercie, 

dokumentach i oświadczeniach dołączonych do Oferty oraz dane osobowe 

ujawnione  w dokumentach i oświadczeniach składanych w odpowiedzi na 

wezwanie na podstawie art. 26 ustawy.  

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
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przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze polegających na obowiązku przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy. W 

związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany 

do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane 

osobowe oraz do poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której 

dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach 

złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne 

pisemne oświadczenie we wzorze Formularza oferty. 

1. Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz 

wymaganiem umownym, a także warunkiem zawarcia umowy, zaś nie podanie 

tych danych wywołuje skutki określone w przepisach ustawy.  

2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia RODO, 

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Postanowienia zawarte w niniejszym rozdziale SWZ, stanowią wykonanie 

obowiązków informacyjnych o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 4 

ustawy. 

5. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich 

bezprawnym rozpowszechnianiem.  

6. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 

2016/679, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne 

upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane 

do zachowania ich  w poufności. 

 

 

 


