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Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO informuję, że: 

1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn.  
Zapytanie ofertowe na jednorazową dostawę odczynników nr sprawy ZP IBS 
PAN/02//N/2021, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. 
Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp” na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 2019),  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 
postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. 
b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed 
zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne 
do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019r.,poz. 869 t.j.) oraz 
ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 
2020r., poz. 164). 

2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o 
udzielenie zamówienia jest Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży  
(dalej IBS PAN), ul. Stoczek 1,17-230 Białowieża, adres e-mail: mripas@ibs.bialowieza.pl , 
tel.85 682 77 50. 

3) Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
oraz Pani/Pana praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora 
Ochrony Danych  pod adresem e-mail: iod@ibs.bialowieza.pl lub pisząc na adres siedziby 
wskazany w punkcie 2 powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  instytucje upoważnione na mocy 
przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a 
także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych 
administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku  
z zasadą jawności udzielania zamówień. 

5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z Regulaminem udzielania 
zamówień publicznych wdrożonym u Administratora o wartości nieprzekraczającej kwoty 
130 000,00 zł  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania 
umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane 
w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się 
roszczenia związane z zawartą umową. 

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do 
wzięcia udziału w  postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania 
wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym 
idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia. 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

i sporządzania z nich kopii. 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych 

osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,  nie 
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 
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c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie 
art.18 RODO 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, a także nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) Nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c) 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. 

1. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane 
zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania a 
które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że 
ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny 
unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.                                           

3. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach 
określonych we wzorze umowy wg Załącznika nr 3, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia 
postępowania. 

 


