
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska, ul. 

Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. 022 36 92 523; 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska jest możliwy 

pod adresem e-mail inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oszacowania wartości zamówienia pn. 

Świadczenie usług wsparcia użytkowników lokalnej sieci komputerowej Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska oraz prowadzenia prac konserwacyjno-logistyczno-

organizacyjnych związanych z utrzymaniem tej sieci - HelpDesk IT na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843), a także w celu spełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów na podstawie 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164); 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, z którymi Ministerstwo 

zawarło umowy na świadczenie usług informatycznych i pocztowych. Dane pozyskiwane 

w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego mogą być także 

przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z szacowaniem wartości zamówienia 

jest dobrowolne; 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz 

uzyskania ich kopii; 

− 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; 

− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 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. 

 

 


