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Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

osobowych.  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy że: 

 a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Łowiecki Zarząd 
Główny ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa 
Kontakt e-mail: pzlow@pzlow.pl, tel. 22 55 65 500;  

b. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty 

elektronicznej ochronadanych@pzlow.pl lub listownie na adres siedziby administratora;  

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia  oraz zawarcia umowy, 

a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych 

procedur udzielania zamówień spoczywających na Zamawiającym;  

d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Specyfikację Warunków Zamówienia;  

e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, z, przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia;  

f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

Pani/Pana jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

konsekwencje niepodania określonych danych uniemożliwiają przeprowadzenie 

postępowania; 

 g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

2. Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących:  

a) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień 

umowy; 

b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych 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;  

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

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

3. Nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

mailto:ochronadanych@pzlow.pl


Projekt  sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej   

 
c) 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;  

4. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 

Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że 

ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 


