
Załącznik nr 4 do Zapytania 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w przypadku zbierania 

danych od tej osoby, w związku z ustalaniem szacunkowej wartości zamówienia  

Na podstawie  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), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego dalej „RODO”, informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli, 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 

57, tel. (22) 444 50 00.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 32 - 34 ustawy z 

dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.)  i art. 44 ust. 3 pkt 1 

ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.), w celu ustalenia 

szacunkowej wartości zamówienia, polegającego na (wpisać przedmiot zamówienia). 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa.  Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania 

i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz 

przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów 

wewnętrznych Administratora.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

7. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia ich 

przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

8. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych NIK, decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 


