
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTEPOWAŃ O ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Akademia Sztuki Wojennej  

z siedzibą przy Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się  skontaktować 

się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@akademia.mil.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. c RODO  

w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych i rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

w postępowaniu i udzielenie zamówienia.  

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, wynikający  

z przepisów prawa umożliwiający realizację celu o którym mowa w ust.3. 

5. Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż 

co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie 

dostępu do danych osobowych może wystąpić tylko w przypadkach jeśli jest to  uzasadnione 

ochroną prywatności zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 
- dostępu do danych osobowych przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków,  

   o których mowa w art. 15 ust. 1-3 wymagałoby dużego wysiłku zamawiający może żądać 

   od osoby której dane dotyczą dodatkowych informacji,  

- żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych,  

- ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO przy czym żądanie 

   nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania  

   o udzielenie zamówienia publicznego. 

8. Osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do  przenoszenia danych osobowych, ich 

usunięcia ani prawo wniesienia sprzeciwu, ponieważ przetwarzanie danych odbywa się na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO. 

9. W trakcie przetwarzania danych nie  będzie dochodziło do  zautomatyzowanego  

podejmowania decyzji, ani do profilowania.  

10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu  

  Ochrony Danych osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). 

Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne 

nie jest obowiązkowe ale niezbędne do wzięcia w nim udziału. Zamawiający może żądać ich 

podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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