
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

dla postępowań o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł 
 
 

 

Administrator danych osobowych  

przetwarzanych w ramach postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

ul. Jasna 2/4  

00-013 Warszawa 

Jednostki organizacyjne przetwarzające dane 

osobowe w ramach prowadzonych postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego 

Oddział Administracyjno – Gospodarczy 

Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych 

Oddział Finansowo - Budżetowy 

Przedstawiciel jednostki organizacyjnej 

przetwarzającej dane osobowe 

Kierownik Oddziału Administracyjno – Gospodarczego – tel. 22 553 78 60, 

Kierownik Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych – tel. 22 553 79 51, 

Główny Księgowy – tel. 22 553 79 41 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@warszawa.wsa.gov.pl 

Podstawa prawna przetwarzania 

Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(zwanego dalej „RODO”) w celu związanym z przedmiotowym 

postępowaniem, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana – także na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonywania umowy oraz 

po zakończeniu obowiązywania umowy w czasie niezbędnym 

do realizacji celów przetwarzania. 

Cele przetwarzania danych osobowych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie 

odbiorców 

Dane osobowe gromadzone w ramach prowadzonych postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane 

wyłącznie uprawnionym organom, w tym organom ścigania. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

Okres, przez który dane osobowe będą 

przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, 

kryteria ustalania tego okresu 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji ww. celów, lecz nie krócej niż okres 5 lat wskazany 

w zarządzeniu nr 1 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Wojewódzkim 

Sądzie Administracyjnym w Warszawie. 

Informacje na temat stosowania 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania 

Zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania 

nie stosuje się.  

Prawa podmiotów danych 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do dotyczących jej 

danych osobowych (art. 15 RODO), sprostowania danych osobowych 

(art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 

RODO) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje w związku z art. 17 ust. 

3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo 

do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO 

oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO, (a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

i z którym Zamawiający zawrze umowę – także art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO). 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Informacja o dowolności lub obowiązku 

podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu udziału 

w postępowaniu, zawarcia i wykonywania umowy łączącej 

zamawiającego z oferentem, aczkolwiek odmowa ich podania 

uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy w/w stronami. 

 
 


