
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
DLA WYKONAWCY/UCZESTNIKA W POSTĘPOWANIU W POSTEPOWANIU PROWADZONYM  

W TRYBIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
 

Zgodnie z art. 13 „Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych” (RODO) informujemy iż:  

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118 
w Łodzi (93-465), jest Administratorem Państwa danych osobowych.  

2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wfosigw.lodz.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prowadzonym postępowaniem 
o udzielenie zamówienia i koniecznością jego udokumentowania. Podstawą przetwarzania danych 
w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz c (w przypadku zawarcia umowy) Ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych (RODO).  

4. Administrator oświadcza, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe zebrane w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 
rozpowszechnianiem, a przekazywanie wszelkich dokumentów będzie realizowane przy użyciu 
bezpiecznych środków komunikacji elektronicznej.  

5. Odbiorcami danych osobowych (za wyjątkiem danych szczególnej kategorii – art. 9 ust. 1 RODO) mogą 
być: 
a) ograny władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa oraz 

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi, 
b) kontrahenci Administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności, w zakresie 

niezbędnym do zapewnienia prawidłowej współpracy, w tym uprawnione podmioty dostarczające 
obsługi informatycznej lub usług prawnych na jego rzecz,  

c) w związku ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych - osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zasadę jego jawności i jej 
ograniczenia, wskazane w art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) 

d) w przypadku zastosowania ustawy O dostępie do informacji publicznej (ODIP) - osoby lub podmioty, 
które wystąpią z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, przy czym dokumentacja będzie 
udostępniana z zachowaniem zasady poszanowania prywatności osoby fizycznej oraz tajemnicy 
przedsiębiorcy (art. 5 ust. 2 Ustawy ODIP). 

6. Dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania postępowania, wykonania umowy – jeśli dojdzie 
do jej zawarcia (realizacji zlecenia), a następnie archiwizowane przez okres do 5 lat od dnia jej 
zakończenia. Okres ten może być wydłużony na czas niezbędny do dochodzenia i obrony roszczeń, jeśli 
takie nastąpią. 

7. Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz w art. 19 ust. 
2 i 3 PZP, co oznacza, iż:  

a. żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 
niezgodnym z ustawą PZP,  

b. żądanie ograniczenia przetwarzania danych będzie realizowane po zakończeniu danego 
postępowania. 

8. Nie przysługuje Państwu natomiast prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania Państwa 
danych, z uwagi na podstawę prawną ich przetwarzania.  

9. Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia i usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 
3 lit b, d lub e RODO.  

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani do profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje wobec Państwa, nie zapadają automatycznie 
i nie buduje się Państwa profili. Dane nie są przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych.  

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 W-wa), z tym że prawo wniesienia skargi 
dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. 

12. Podanie danych osobowych jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień 
publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
DLA PRACOWNIKÓW, REPREZENTANTÓW WYKONAWCY/UCZESTNIKA W POSTĘPOWANIU 

PROWADZONYM W TRYBIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
 
Zgodnie z art. 14 „Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych” (RODO) informujemy iż:  

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118 
w Łodzi (93-465), jest Administratorem Państwa danych osobowych.  

2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wfosigw.lodz.pl. 

3. Państwa dane osobowe, przetwarzane są w celach związanych z prowadzonym postępowaniem 
o udzielenie zamówienia i koniecznością jego udokumentowania. Podstawą przetwarzania danych 
w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz c (w przypadku zawarcia umowy) Ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych (RODO).  

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to: imię i nazwisko, stanowisko oraz dane kontaktowe: 
nr telefonu, adres e-mail.  

5. Administrator oświadcza, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe zebrane w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 
rozpowszechnianiem, a przekazywanie wszelkich dokumentów będzie realizowane przy użyciu 
bezpiecznych środków komunikacji elektronicznej.  

6. Odbiorcami danych osobowych (za wyjątkiem danych szczególnej kategorii – art. 9 ust. 1 RODO) mogą 
być: 
a) ograny władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa oraz 

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi, 
b) kontrahenci Administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności, w zakresie 

niezbędnym do zapewnienia prawidłowej współpracy, w tym uprawnione podmioty dostarczające 
obsługi informatycznej lub usług prawnych na jego rzecz,  

c) w związku ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych - osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zasadę jego jawności i jej 
ograniczenia, wskazane w art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) 

d) w przypadku zastosowania ustawy O dostępie do informacji publicznej (ODIP) - osoby lub podmioty, 
które wystąpią z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, przy czym dokumentacja będzie 
udostępniana z zachowaniem zasady poszanowania prywatności osoby fizycznej oraz tajemnicy 
przedsiębiorcy (art. 5 ust. 2 Ustawy ODIP). 

7. Dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania postępowania, wykonania umowy – jeśli dojdzie do 
jej zawarcia (realizacji zlecenia), a następnie archiwizowane przez okres do 5 lat od dnia jej zakończenia. 
Okres ten może być wydłużony na czas niezbędny do dochodzenia i obrony roszczeń, jeśli takie nastąpią. 

8. Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz w art. 19 ust. 2 
i 3 PZP, co oznacza, iż:  

a. żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 
niezgodnym z ustawą PZP,  

b. żądanie ograniczenia przetwarzania danych będzie realizowane po zakończeniu danego 
postępowania. 

9. Nie przysługuje Państwu natomiast prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania Państwa 
danych, z uwagi na podstawę prawną ich przetwarzania.  

10. Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia i usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 
lit b, d lub e RODO.  

11. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani do profilowania, żadne decyzje wobec Państwa, nie zapadają automatycznie i nie buduje się 
Państwa profili. Dane nie są przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.  

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 W-wa), z tym że prawo wniesienia skargi 
dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. 

13. Podanie danych osobowych jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień 
publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

14. Państwa dane zostały zebrane od Wykonawcy/Uczestnika postępowania.  



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
DLA OSÓB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ,  

KTÓRYCH DANE O FORMIE ZATRUDNIENIA POZYSKANO OD WYKONAWCY INWESTYCJI  
 

 
Zgodnie z art. 14 „Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych” (RODO) informujemy iż:  
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z siedzibą przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.  
2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się 

skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod nr. tel. (42) 66-34-145 lub adresem 
iod@wfosigw.lodz.pl.  

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego polegającego na 
weryfikacji zatrudnienia Państwa przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę, w ramach realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Ponadto w celu wypełnienia obowiązku 
archiwizacyjnego oraz dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.  

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to: imię i nazwisko oraz ewentualnie miejsce 
zamieszkania.  

5. Administrator oświadcza, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe zebrane w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 
rozpowszechnianiem, a przekazywanie wszelkich dokumentów będzie realizowane przy użyciu 
bezpiecznych środków komunikacji elektronicznej.  

6. Podstawą prawną powyższego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 95 ust. 1 
i 2 oraz art.  438 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wypełnienie obowiązku prawnego).   

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawo zamówień 
publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 
Czas przetwarzania może być wydłużony do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

8. Każda osoba, której dane przetwarza Fundusz, ma prawo między innymi do:  
a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,  
b) ograniczenia przetwarzania swoich danych,  
c) usunięcia danych (ograniczone w przypadku zaistnienia obowiązku prawnego 

wymagającego dalszego ich przetwarzania),  
d) prawo do przenoszenia swoich danych (ograniczone z uwagi na brak zautomatyzowanego 

przetwarzania).  
9. Nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego.  
10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje wobec Państwa, nie będą zapadać wyłącznie 
automatycznie i nie buduje się żadnych Państwa profili. Ponadto dane nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), z tym że prawo 
wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. 

12. Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które mają do tego odpowiednie 
uprawnienia (organy władzy publicznej oraz administracji publicznej, Rada Nadzorcza WFOŚiGW 
w Łodzi) lub którym Fundusz powierzył ich przetwarzanie na podstawie pisemnej umowy 
m.in. obsługa prawna, ochrona mienia. 

13. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy od Wykonawcy realizującego zadanie będącego przedmiotem 
zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.  
 

mailto:iod@wfosigw.lodz.pl

