
Zamówienia publiczne 
 

Administrator Pani/Pana 
danych 

Kobierzycki Zespół Żłobków z siedzibą w Kobierzycach, ul. 
Robotnicza 19a, reprezentowany przed dyrektora. 

Inspektor Ochrony Danych We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem: iodo@kobierzyckizz.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania 

Przeprowadzenie postępowania i 
udzielenie zamówienia 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 
ustawy PZP przez okres 4 
lat od zakończenia roku 
kalendarzowego, w którym 
Umowa została wykonana 
lub postępowanie o 
udzielenie Zamówienia 
zostało zakończone bez 
zawarcia umowy. 

Prowadzenie dokumentacji 
księgowo-podatkowej 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych 

5 lat od zakończenia roku 

Realizacja umowy z wybranym 
wykonawcą 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – 
przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której dane 
dotyczą przez okres trwania umowy 

5 lat od zakończenia 
umowy 

Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze w zw. z 
ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach  

5 lat od zakończenia roku 

Dochodzenie roszczeń i obrona 
przed roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych 

5 lat od zakończenia roku 



Odbiorcy danych 

• osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; Zasada 
jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z 
wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 
2016/679 (tzw. danych wrażliwych / szczególnej kategorii danych) 

• podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

Przysługujące Pani/Panu prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych (w przypadku gdy wykonanie 
tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu zgodnie z art. 8a ustawy PZP) 
• Prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 8a ust. 3 
ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy PZP) 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 8a ust. 
4 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

Obowiązek podania danych 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 


