Klauzula informacyjna dla podmiotów przystępujących do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

I. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119/1
z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
z siedzibą w Krakowie (31-547) przy ul. Przy Rondzie 5, tel.: 12 617 96 00zwana dalej KSSiP,
w sprawach związanych z Pani/Pana danymi kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy
jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej bądź pocztą
elektroniczną na adres e-mail: iod@kssip.gov.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oraz w związku z przeprowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b i c RODO,
2.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia jak również
przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych
dokumentów,
5. podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora
i osobom delegowanym do KSSIP w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zgodnie z obowiązującym prawem,
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania, o których mowa w art. 22 RODO,
7. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych
Pani/Pana danych osobowych,
c. 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 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 Europejskiejlub państwa członkowskiego),
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub 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 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. b i c RODO.
9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest
obligatoryjne; podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Niepodanie danych
obligatoryjnych skutkować będzie odmową udzielenia zamówienia publicznego.

II. Jednocześnie administrator wskazuje na ciążący na Pani/Panu obowiązek informacyjny wynikający
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną administratorowi
jako Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i 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.
Zgoda na przetwarzanie danych – udzielenie zamówienia publicznego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury moich danych
osobowych wykraczających poza przepisy prawa, zawartych w ofercie oraz w innych przekazanych
przeze mnie dokumentach, dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy.
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