
Załącznik 1  

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej „RODO”), celem zapewnienia właściwej ochrony danych 

osobowych uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej 

Przedsiębiorczości  

w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr (KRS: 0000052883, NIP: 8731567323, REGON: 001105238).  

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: 

inspektor@izbarzemieslnicza.tarnow.pl  

2. Państwa dane przetwarzane będą na podstawie:  

a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, 

b. udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

c. konieczności wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed 

zawarciem umowy; art.6 ust. 1 lit. b RODO; 

d. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 

1 lit. c RODO; 

e. konieczności wynikającej z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski art. 6 ust. 

1 lit. f RODO; 

3. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie następującym odbiorcom: 

a. procesorom w związku ze zleconymi przez Przetwarzającymi działaniami 

realizowanymi w imieniu Administratora Danych; 

b. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki; 

c. kancelarii prawnej, której Zamawiający zleci np. pomoc w prowadzeniu postępowania; 

d. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

4. Pani/Pana/Państwa dane  nie będą przekazywane do państwa nienależącego do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

5. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

prawa: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 RODO) 

b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO),  

c. ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),  

d. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (zgodnie z 

art. 7 ust. 3 RODO) 

e. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 
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7. Jeżeli Pan/Pani/Państwo chcą skorzystać z przysługujących praw wymienionych w pkt. 7 

w/w  

dokumentu, prosimy o kontakt: pod nr tel. 14 621 57 69 lub pod adresem e-mail: 

inspektor@izbarzemieslnicza.tarnow.pl 

▪ nie przysługuje Pani/Panu/Państwu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

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

− 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.  

8. 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;   

9. Państwa  dane  nie   będą   przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany   w  tym  również 

w formie profilowania. 
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