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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

- ZAMÓWIENIA PUBLICZNE UDZIALANE POZA USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

W związku z realizacją wymogów 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) - „RODO”, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze 
informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem 
Pani/Pana danych osobowych. 

I. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor 
Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze mający siedzibę w Zielonej Górze (65-954 Zielona Góra) 
przy ul. Spokojnej 1 – dalej „Zamawiający”. 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane 
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a RODO w celu oceny złożonej oferty i kontaktu z Wykonawcą. 

III. Obowiązek podania danych osobowych: podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny oferty 
co będzie wiązało się z odrzuceniem oferty lub wykluczeniem z postępowania. 

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być wykonawcy, osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, 
podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty na podstawie zawartych 
umów powierzenia z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze.  

V. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 
okres wynikający z przepisów prawa tj. 5 lat od dnia zakończenia umowy. 

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie 
będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 

VII.  Prawa osoby, której dane dotyczą: posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1 , 
− 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 2,  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
 Nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane 
podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym. 

IX. Powierzenie przetwarzania danych osobowych: : Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku 
utrwalonego z zastosowaniem środków technicznych umożliwiających w Urzędzie Statystycznym 
w Zielonej Górze  rejestrację obrazu oraz monitorowania dostępu do pomieszczeń będą 
przetwarzane przez podmiot zewnętrzny, tj. „APEXIM BIS” sp. z o.o. w Zielonej Górze ul. Lwowska 
25, który aktualnie świadczy usługi ochrony tego obiektu a któremu powierzono przetwarzanie 
takich danych. 

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych 
osobowych IOD_USZGR@stat.gov.pl, tel. 683223121 

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy 
2  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


