
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ JEST NIŻSZA NIŻ KWOTA  

130 000 ZŁOTYCH NETTO 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”) informujemy, 

że:  

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie  

z siedzibą pod adresem ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów, NIP 8191562982 - reprezentowane przez Dyrektora Wiesława Chlipałę 

(tel. 17 276 85 60, e-mail: administracja@cstr.pl). 

Dane Inspektora ochrony danych – Iwona Rokita, e-mail: iodo@cstr.pl. 

Cel i podstawy prawne przetwarzania   

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące 

przepisy prawa: 

 - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny wraz z przepisami wykonawczymi,   

 - ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z przepisami wykonawczymi. 

 

Odbiorcy danych 

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim 

zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 

Odbiorcami danych mogą być też osoby upoważnione przez administratora, podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa czy też umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

Okres przechowywania danych osobowych 

Państwa dane przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą   

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: 

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

- prawo do sprostowania/uzupełnienia 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 (przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa). 

Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować na adres 

e-mail Inspektora ochrony danych: iodo@cstr.pl. 

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (kontakt - ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail:  

kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00). 

Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych  

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale jest 

warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału  

w postępowaniu. 
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