
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Administrator Danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

Warszawa Północ Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, Warszawa (dalej ,,TBS”). 

Inspektor Ochrony Danych 

TBS powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej ,,IOD”), adres email: iod@tbspolnoc.pl , adres 

korespondencyjny ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, Warszawa.  

Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO1 tj. na podstawie 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego  

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych2 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.   

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

W przypadku powstania obowiązku podatkowego w związku z zawartą umową dane będą 

przetwarzane przez okres niezbędny dla spełnienia tego obowiązku tj. przez okres 5 lat od zakończenia 

okresu obrotowego w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego.  

Informacja o obowiązku podania danych 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Pzp.  

 

 



Prawa osób których dane dotyczą 

posiada Pani/Pan: 

− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. 

− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. 

− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

− prawo do usunięcia danych w zakresie w jakim nie są one objęte obowiązkiem 

przechowywania. 

− Prawo do przeniesienia danych wyłącznie w zakresie w jakim dane są przetwarzane na 

podstawie umowy (w przypadku jej zawarcia). 

− Prawo do sprzeciwu w zakresie w jakim dane nie są przetwarzane na podstawie obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze.  

Podstawa Prawna: 

1. Rozporządzenie 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) 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


