
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. Eu L 119, s.1) – dalej RODO – informujemy, że: 
 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu 
Miejskiego w Lublinie (dalej: „ZTM w Lublinie”) ul. Nałęczowska 14, 20-
701 Lublin, tel. 81 466-29-00, e-mail: ztm@lublin.ztm.eu 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod 
adresem e-mail odo@ztm.lublin.eu; lub pisemnie na adres administratora 
danych. 

CELE PRZETWARZANIA 
 I PODSTAWA PRAWNA 

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz następujących przepisów 
prawa:  
- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - zwanej 
dalej „ustawa Pzp”; 
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy.; 
- ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
 i archiwach. 

ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  
o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. 

OKRES PRZECHOWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowania obejmuje cały czas trwania umowy. Po wykonaniu umowy 
będziemy przechowywać dane przez okres wskazany w Jednolitym 
Rzeczowym Wykazie Akt ZTM w Lublinie ustalonym przez Archiwum 
Państwowe.  

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących, przy czym jeżeli wykonanie obowiązków, o 
których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO (tj. prawa dostępu do swoich 
danych i otrzymania ich kopii) wymagałoby niewspółmiernie dużego 
wysiłku, Administrator - Zamawiający może żądać od osoby, której dane 
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz 
wskazania dodatkowych informacji mających  
w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 
danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie 
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego 
załączników ; 
− 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, przy czym prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego;   
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− 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. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - 
narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

INFORMACJA  
O DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być 
warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w 
zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich 
podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej 
przepisów wykonawczych. 

INFORMACJA O 
ZAUTOMATYZOWANYM 
PODEJMOWANIU 
DECYZJI 

W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO 

 


