KLAUZULA INFORMACJA
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

1. Informacja o administratorze.
Administratorem danych osobowych jest: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
(dalej „ICHB PAN”) z siedzibą w (61-704) Poznań, ul. Noskowskiego 12/14, +48 61 8528503,
NIP 7770002062, REGON 000849327.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie,
za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Z. Noskowskiego
12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl.
2. Informacja ogólna.
W dokumentach załączonych do oferty Wykonawca:
a/ podaje dane dotyczące Wykonawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
b/ Wykonawca może zawrzeć informacje dotyczące osoby/osób upoważnionych do
reprezentowania danego Wykonawcy na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
c/ Wykonawca może zawrzeć dane dotyczące podwykonawców/podmiotów trzecich na zasoby,
których powoływał się będzie w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Wskazanie tych danych osobowych przez Wykonawcę oznacza zarazem, że Zamawiający będzie
dane te przetwarzał w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Ze względu na
obowiązek ustawowy jawności dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego dla innych
Wykonawców, a także innych podmiotów zainteresowanych (poza informacjami, których jawność
z mocy ustawy jest wyłączona), dane osobowe osoby/osób wskazanej/-ych przez Wykonawcę będą
powszechnie dostępne.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w niezbędnym celu:
a) realizacji umowy, której Państwo jesteście stroną, a także do podjęcia działań na rzecz
Państwa przed zawarciem tejże umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Zamówień
Publicznych,
c) zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Wynika to m.in. z tego, że:
 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bądź w związku z realizacją
umowy,
 Państwa dane osobowe zostały pozyskane w związku ze złożeniem oferty przez
podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego bądź w związku
z realizacją zamówienia/umowy pomiędzy Instytutem Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu a Wykonawcą,

d) Państwa dane będą przetwarzane w celu przygotowania i przekazywania sprawozdań,
do których składania Instytut zobowiązany jest przepisami prawa lub postanowieniami
zawartych umów (np. o dofinansowanie z Unii Europejskiej),
e) wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych osobowych albo odbiorców danych (np. w celu dochodzenia roszczeń z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej).
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez ICHB PAN procedury udzielenia zamówienia
publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zmianami), wyboru Wykonawcy, zawarcia umowy o udzielenie
zamówienia publicznego i realizacji tego zamówienia.
4. Okres przechowywania.
Zgodnie z art. 97 ust. 1 ww. Ustawy dokumentacja w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
(protokół wraz z załącznikami) jest przechowywana przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania w sposób gwarantujący jej nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy o udzielenie
zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Zamawiający przechowuje umowę przez cały czas
trwania umowy. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków unijnych, okres
przechowywania dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych określa umowa
o dofinansowanie.
5. Kategorie odbiorców danych osobowych.
Ze względu na wspomniany obowiązek ustawowy jawności postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (art. 8 ust. 1 i 3 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych) dla innych Wykonawców
a także innych podmiotów zainteresowanych (poza informacjami, których jawność z mocy ustawy
jest wyłączona), dane osobowe osoby wskazanej przez Wykonawcę/Wykonawcy będą powszechnie
dostępne dla nieoznaczonego z góry kręgu odbiorców.
Państwa dane mogą być przekazane dowolnym osobom lub instytucjom, którym Instytut
zobowiązany będzie je przekazać, przy czym nie można wykluczyć, że będą to osoby lub instytucje
spoza Europejskiej Obszaru Gospodarczego, z dowolnego Państwa na świecie, chyba że zakaz
przekazywania danych, wynika z odrębnych przepisów prawa.
6. Dostęp do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz usunięcia. Cofnięcie zgody na
przetwarzanie.
Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania od Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk w Poznaniu dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
W każdym przypadku przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01

