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ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 

1. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, 
w szczególności dane osobowe ujawnione w ofertach i załącznikach do ofert lub w dokumentach 
i oświadczeniach składanych w postępowaniu oraz dane osobowe uzyskane w trakcie realizacji 
umów.  

2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt 1, jest Zamawiający – Radio Wrocław 
S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: 53 – 015 Wrocław, al. Karkonoska 10. W sprawach 
związanych z danymi osobowymi, o których mowa w pkt 1, należy kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, adres e-mail: rodo@radiowroclaw.pl.  
3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz 

art. 6 ust. 1 lit. f) 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, str. 1), zwanego dalej „RODO”, tj. z uwagi na fakt, że 
przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze i do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora, związanych z realizacją umowy.  

4. Odbiorcami danych osobowych uzyskanych w trakcie postępowania, o którym mowa w pkt 1. 
będą upoważnieni pracownicy Radia Wrocław S.A., a także osoby i podmioty, którym zostanie 
udostępniona dokumentacja postępowania, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

5. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, uzyskane w związku z postępowaniem, przechowywane 
będą przez Zamawiającego. 

6. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej. 

7. W odniesieniu do danych osobowych, o których mowa w pkt 1, decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany oraz nie jest stosowane profilowanie. 

8. Osobom, których dotyczą dane osobowe, o których mowa w pkt 1,  

1) przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO, 

2) prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, w tym prawo zwrócenia się o 
przekazanie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym w 
przypadku, gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązków wynikających z 
przedmiotowych praw wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może 
zażądać od osoby, której dotyczą dane osobowe, wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie żądania dostępu do danych osobowych lub przekazana 
kopii przetwarzanych danych osobowych, w szczególności podania nazwy postępowania 
lub jego daty, 

3) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych ich dotyczących, przy czym 
skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, ani zmianą 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu 
postępowania lub jego załączników, 

4) prawo żądania od Zamawiającego, jako administratora danych osobowych, ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że: 

a) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania protokołu postępowania i jego załączników,  

b) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w 
przypadku zgody osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia bądź 
obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

mailto:rodo@radiowroclaw.pl


Oznaczenie sprawy : ZP/282/2022   RODO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2 

 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej 
Polskiej, 

c) wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. f) RODO. 

9. Osobom, których dotyczą dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 nie przysługuje: 

1) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, albowiem dane 
osobowe, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i f) 
RODO oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

2) w stosunku do danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Zamawiającym - prawo sprzeciwu, albowiem dane osobowe będą 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, 

3) prawo do usunięcia danych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych, o których 
mowa w pkt 1, będzie niezbędne do wywiązania się przez Radio Wrocław S.A. z prawnego 
obowiązku wymagającego przetwarzania tych danych na mocy prawa Unii Europejskiej lub 
prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów statystycznych, o ile 
pojawi się prawdopodobieństwo, skorzystanie z tego prawa uniemożliwi lub poważnie 
utrudni realizacje tych celów. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla przeprowadzenia postępowania i 
możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia. 

11. W związku informacjami przekazanymi powyżej, Wykonawca przystępując do postępowania jest 
obowiązany do wykonania działań wynikających z RODO wobec każdej osoby, której dane 
osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. 
Tożsamy obowiązek ciążyć będzie na Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w umowie lub jej 
załącznikach lub innych dokumentach przekazywanych w celu jej realizacji. Na tę okoliczność 
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie. 

 

 


