
Klauzula informacyjna dla wykonawcy zamówienia w ramach  

Prawa Zamówień Publicznych 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 
27.04.2016 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. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy że: 
 
 1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sokółki z siedzibą: Urząd Miejski w Sokółce, 
Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka, tel. 85 711 09 00,  
e-mail: kancelaria@sokolka.pl   
 
2/ W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka, tel. 85 711 09 06, e-mail: 
iod@sokolka.pl  
 
3/ Podstawy i cele przetwarzania danych: 
a/ dane osobowe wykonawcy, który jest osobą fizyczną: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku 
z wykonaniem umowy, a także podjęcia czynności niezbędnych przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w 
związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze wynikającym z przepisów ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych w związku z realizacją zamówienia, przepisów o rachunkowości w celu rozliczeń, a także 
ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z obowiązkiem ujawniania danych Wykonawcy w zakresie 
stanowiącym informację publiczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być także przetwarzane w celu 
ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
b/ dane osób działających w imieniu Wykonawcy, w tym wskazanych w umowie z Wykonawcą: Pani/a dane 
osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją postanowień zawartej umowy, a także ewentualnego 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
 
4/ Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów 
prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji publicznej. Mogą zostać także udostępnione 
podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanych celów przetwarzania, tzn. 
zewnętrzna firma informatyczna, operatorzy pocztowi i kurierzy, bank, firma ubezpieczeniowa, kancelaria 
prawna. 
 
5/ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie przez 
okres 5 kolejnych lat kalendarzowych ze względu na przepisy o rachunkowości. W przypadku 
roszczeń dane będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia. 
 
6/ Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich 
sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono 
jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez 
Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy 
przetwarzania.  
 
 
7/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora 
przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).  
 
8/  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy. 
 
9/ W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych 
osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
 


