
Informacja dla osób fizycznych składających oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym przez Urząd Miasta Radymna 

 

Zgodnie z art. 13 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, informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Radymna ul. Lwowska 20, 37-
550 Radymno. 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu udzielenia a w przypadku wyboru Pani/Pana oferty 
jako najkorzystniejszej również w celu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3) Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa oraz 
obowiązujących Administratora regulacji dotyczących archiwizacji. 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na podstawie art. 8 oraz art. 
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie 
innych przepisów prawa zobowiązujących Administratora do ujawnienia informacji. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

7) Przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia: 
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej; 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 
możliwość skorzystania z tego prawa, 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

8) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem 
decyzji, w tym profilowaniu. 

9) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów 
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub 
wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec KPRM. 
Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu 
administratora, na podstawie wymaganych przepisami prawa umowami powierzenia 
przetwarzania danych 

10) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych 
zgromadzonych w ramach udzielania lub realizacji zamówienia publicznego może się Pani/Pan 
kontaktować pod adresem e-mail: iod@radymno.pl. 

11) Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
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