Klauzula informacyjna Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Realizując obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych1, informuje się że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego
w Siemianowicach Śląskich. Dane kontaktowe:
ul. Chorzowska 14, 41-106 Siemianowice Śląskie, tel. 32 76 64 310, poczta elektroniczna:
oa@siemianowice.sr.gov.pl
2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się skontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Sądu lub poprzez pocztę elektroniczną:
iodo@siemianowice.sr.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp2 – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c)
rozporządzenia 2016/679,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie
właściwych przepisów prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych lub
innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi
usługi na rzecz Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jednakże nie krócej
niż przez okres wymagany do archiwizacji dokumentów lub wskazany w innych przepisach prawa.
6. 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.
7. Przysługuje Pani/Panu, w zakresie przewidzianym w przepisach prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie przez Dyrektora Sądu Rejonowego
w Siemianowicach Śląskich Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia
2016/679.
9. Pani/Pana dane nie będą poddane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.

na podstawie 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), dalej „rozporządzenie 2016/679”
2
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 j.t.), dalej
„ustawa Pzp”;
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