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SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 

Warszawa. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektorochronydanych@pansa.pl 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie 

ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy systemów i usług, z którymi współpracuje Zamawiający, 

podmioty świadczące usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe oraz, podmioty, którym dokumentacja 

postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP lub na podstawie innych przepisów prawa w tym 

szczególności pomiotom prowadzącym działalność kontrolną wobec Zamawiającego, a jeżeli postępowanie jest 

realizowane w ramach projektu UE również jego pozostali uczestnicy. 

Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego będą przechowywane, przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym miało miejsce 

zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli 

postępowanie będzie realizowane w ramach projektu UE okres retencji może zostać wydłużony i wynosić 10 lat od 

czasu zakończenia projektu. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu w przypadku zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń 

wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Na podstawie danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielnie 

zamówień publicznych nie będzie dochodziło do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym o profilowania. 

Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo: 

• dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie 

obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku 

Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

• do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie 

z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników; 

• do żądania od Zamawiającego – jako 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; prawo to nie 
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ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl, Ul. Stawki 2, Warszawa) 

w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, w tym przepisy RODO. 

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

określa PZP. 

Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 

• prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,  

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO 

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.  

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.  


