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Administrator, dane 

kontaktowe 

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 59a, 36-100 

Kolbuszowa kontakt: 

1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: 

sekretariat@pup.kolbuszowa.pl,  

2) telefonicznie: 17/2271790, 17/2272926 

pisemnie: ul. Piłsudskiego 59a, 36-100 Kolbuszowa 

Inspektor Ochrony 

Danych 

W Urzędzie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

się skontaktować: 

1) za pomocą poczty elektronicznej: iod@kolbuszowa.praca.gov.pl. 

Cele przetwarzania, 

podstawa prawna 

przetwarzania, czas 

przechowywania 

poszczególnych 

kategorii danych 

Dane będą przetwarzane przez Urząd wyłącznie w celu związanym                                   

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym z niniejszym postępowaniem                                   

o udzielenie zamówienia publicznego. Dane będą przechowywane z przez 

okres 5 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zakończenia realizacji umowy.  

Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 

art. 74 PZP oraz ewentualnie organy rozpatrujące środki ochrony prawnej 

wniesione w toku postępowania i uczestnicy postępowań wywołanych ich 

wniesieniem. 

Prawa osoby, której 

dane  dotyczą 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Urząd mają prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla 

których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują 

prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby 

te sprzeciwiają się usunięciu danych, Urząd nie potrzebuje już danych 

osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, 

których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do 

czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad 

podstawą takiego sprzeciwu; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn 

związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane; 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

______________________ 

* Wyjaśnienie: 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 oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: 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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