
Załącznik nr 3 
 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
Zgodnie z 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwane „RODO”, Zama-
wiający informuję, że:  

1) administratorem Państwa danych osobowych jest: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego 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 rolni-
ków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 174) kieruje Prezes Kasy, reprezentowany przez dyrektora 
Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Łodzi przy 
ul. Żeligowskiego 32/34, kod pocztowy 90-643; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego: iod@krus.gov.pl; 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
realizacji zamówienia publicznego, wyłączonego ze stosowania przepisów ustawy Pzp: 
„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego w 
ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa docelowej siedziby PT KRUS w Opocznie”, nr 
postępowania: 0900.OP.261.2.11.2020; 

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja niniejszego postępowania; 

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji między-
narodowej; 

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia reali-
zacji zamówienia publicznego, wyłączonego ze stosowania przepisów ustawy Pzp; 

7) Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem Pana danych osobowych: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczą-

cych; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarza-

nia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO; 

d) nie przysługuje Państwu, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usu-
nięcia danych osobowych; 

e) nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa  
w art. 20 RODO; 

f) nie przysługuje Państwu, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec prze-
twarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

8) mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

9) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 


