
Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań o zamówienia 

publiczne 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) 
informujemy, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla 
Warszawy Pragi Południe w Warszawie z siedzibą przy ulicy Terespolskiej 

15a w Warszawie (03-813); 
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się 

Pani/Pan kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@warszawa-
pragapoludnie.sr.gov.pl, lub tradycyjnej na adres Sądu; 

3. administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”; 
5. Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 
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. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
8. posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych przy czym nie może ono skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9. nie przysługuje Pani/Panu: 

 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.  
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