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Postanowienia zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. 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) 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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”, Zamawiający informuje, że 

a) Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 

118/120, 53-345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, mail: kontakt@ue.wroc.pl; 

b) w sprawach dotyczących Państwa danych należy kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem ochrony 

danych: mail: iod@ue.wroc.pl; 

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

z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz w celu związanym z realizacją 

zamówienia; 

d) dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora 

danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe 

w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych, ponadto 

odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz Regulaminu zp 

obowiązującego u Zamawiającego oraz inne osoby lub podmioty mogące żądać danych na podstawie 

przepisów prawa powszechnie obowiązujących; 

e) przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do wykonania zamówienia 

z Administratorem danych, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz 

jest niezbędne w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych; 

f) dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 

zamówienia, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności zgodnie 

z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres nie krótszy niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

g) dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu RODO; 

h) nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

2. Wykonawcy przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

a) prawo dostępu do jego danych osobowych na podstawie art. 15 RODO; 

b) prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych na podstawie art. 16 RODO; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO; 
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d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami 

o ochronie danych osobowych 

3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679: 

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

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 


