
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (dalej jako RODO) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia informuje, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu zawarcia umowy i w ramach 

jej wykonania jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, 

przy al. Niepodległości 190, kod pocztowy 00-608, którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy 

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy, 

reprezentowana przez Dyrektora Biura Prewencji, Pana Cezarego Nobisa, na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

Nr 154/2017 z dnia 11 maja 2017 r.; 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

możliwy jest przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: iod@krus.gov.pl lub pocztą 

na adres Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dopiskiem „Inspektor Ochrony 

Danych”;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a) w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO, to jest na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej 

przez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz przepisów prawa, do momentu wygaśnięcia 

obowiązku przechowywania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

wynikającego z przepisów obowiązującego prawa dotyczących archiwizacji; 

b) w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, przez czas 

trwania  umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń, albo do momentu 

wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO, wynikającego z przepisów obowiązującego prawa dotyczących 

archiwizacji. 

4) Pani/Pana dane mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu 

i na zlecenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do osób i podmiotów 

uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 

np. na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.); 

5) Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

 

6) posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 



 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; 

 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.  

 

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem 

dopuszczenia do udziału w postępowaniu oraz ewentualnego zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niedopuszczenie do udziału 

w postępowaniu. 

 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest 

oświadczyć w formularzu ofertowym, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane 

w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

(Data i podpis osoby poświadczającej 

zapoznanie się z klauzulą informacyjną) 


