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Obowiązek informacyjny 
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i 

zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania 
w oparciu o art. 13 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie danych osobowych (RODO). 
 

Informacja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia dla Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska z siedzibą w Opolu (45-018) 

ul. Plac Wolności 6, biuro@ao.opole.pl. 

2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (Paulina Budziak, e-mail: paulina.budziak@ao.opole.pl). 
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

- dane osobowe przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia - w tym zakresie 
podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
- dane osobowe przetwarzane w celu złożenia oferty - w tym zakresie podstawę prawną przetwarzania 
stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

4. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu, osobom biorącym w postępowaniu a także 
firmy dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, partnerzy, dostawcy oprogramowania komputerowego i 
usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego; 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora lub 

strony trzeciej wynikającego z przepisów prawa (okres trwałości 5 lat po zakończeniu projektu), a także do 

czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe 

przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. 

7. Osoba fizyczna posiada: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (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); 
- 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 (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);   
- prawo gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż dane osobowe, przetwarzane są w sposób naruszający 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Przysługuje 
prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Osobie fizycznej nie przysługuje: 
- 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń realizacji 
postępowania jest obowiązkowe (w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z wytycznych), w 
pozostałym jest dobrowolne. 

9. Dane osobowe nie ulegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 


