
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

dot. gromadzenia danych związanych z wydatkowaniem środków publicznych  

i zamówieniami publicznymi 

 
 

 

Na podstawie 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 zwanego dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że: 

 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy 

pl. Powstańców Warszawy 1;  

 Inspektor Ochrony Danych (IOD) wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pokój nr 2145, e-mail: 

iod@duw.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe oraz dane osób do kontaktu, będą przetwarzane w celach: 

- kontroli nad wydatkowaniem środków publicznych,  

- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz realizacji tego zamówienia 

- prowadzenia zbiorów danych dotyczących informacji o zamówieniach publicznych, 

- gromadzenia wymaganych informacji dotyczących kontrahentów, 

- prowadzenia zbioru informacji o wykonawcach; 

 Podstawą prawną przetwarzania dotyczących danych osobowych jest ustawa  

z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych; 

 odbiorcą danych osobowych będzie Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie 

określonym w ustawie Pzp, dane publikowane będą na stronie internetowej 

www.bip.duw.pl 

 dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

 dane osobowe i dokumentacja będzie przechowywana zgodnie  

z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych; 

  

http://www.bip.duw.pl/


 Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu: 

1. prawo dostępu do swoich danych; 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub 

nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 

nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

3. prawo do ograniczenia przetwarzania; 

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

 Podanie Wojewodzie Dolnośląskiemu danych osobowych umożliwiających Pani/Pana 

identyfikację oraz podanie danych osób do kontaktu, jest obowiązkiem wynikającym  

z przepisu prawa; jeśli Wojewoda Dolnośląski tych danych nie będzie posiadał, nie 

będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania; 

 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

 

 

 


