
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

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), dalej „RODO”, informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Karczew (jednostka obsługująca: Urząd Miejski 

w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew), reprezentowana przez Burmistrza Karczewa, e-mail: 

um@karczew.pl, tel. (22) 780 65 16. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować we wszelkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, 

iod@karczew.pl.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego jako obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz w celu realizacji czynności 

zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, dane osobowe przetwarzane będą przez cały 

czas trwania umowy. 

5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
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