
Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych Kontrahentów  

 (osób fizycznych świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych bezpośrednio na rzecz  

Zamawiającego) oraz osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę zamówienia publicznego 

wykonujących określone czynności na rzecz Zamawiającego   

  

Informacja zgodnie z art. 13 i 14 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej RODO:  

  

I. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:  
 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udzielaniem zamówień publicznych 
jest Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku reprezentowany przez Dyrektora 
Sądu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik 
 

II. Inspektor ochrony danych: 

  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można 

kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: 

• mailowo na adres: iod@lublin-wschod.sr.gov.pl,  

• ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/katalogspraw/opisuslugi/skargi- 

              wnioski-zapytania-do-urzedu/SRLublinWschod,  

• korespondencyjnie, na adres administratora danych.  

   

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:  

 

Dane osobowe osób fizycznych będących stronami umowy (świadczących usługi na podstawie umów 

cywilnoprawnych) przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą). Dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)  

w celu realizacji obowiązków podatkowo-składkowych.  

Dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę do współdziałania z Zamawiającym 

(pracowników, współpracowników, reprezentantów, podwykonawców), udostępnione w umowie  

lub w związku z jej zawarciem i realizacją (w tym np. imię i nazwisko, stanowisko, kwalifikacje, 

uprawnienia, doświadczenie, dane teleadresowe niezbędne do komunikacji, a także np. wiek,  

o ile stanowi kryterium oceny ofert), przetwarzane będą w celu zapewnienia zrealizowania przedmiotu 

umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających  

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).  

W tych przypadkach, gdy czynności realizowane przez pracowników Wykonawcy polegają  

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, wówczas Zamawiający 

przetwarza dane osobowe pracowników Wykonawcy, zawarte w dokumentach potwierdzających 

zatrudnienie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a określonego w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień 

publicznych). Celem przetwarzania jest potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę wymagań 

dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji usług lub robót 

budowlanych dla Zamawiającego.  

W tych przypadkach, gdy Zamawiający określił wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę osób  

o utrudnionym dostępie do pracy (np. bezrobotnych, niepełnosprawnych, pozbawionych wolności) dane 



osobowe tych osób zawarte w dokumentach potwierdzających ich status przetwarzane są przez 

Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym). Celem przetwarzania jest potwierdzenie spełnienia 

przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia tych osób.  

W tych przypadkach, gdy przepisy wymagają, by osoby wskazane przez Wykonawcę do współdziałania  

z Zamawiającym były niekarane, dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających niekaralność 

przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Celem przetwarzania jest potwierdzenie spełnienia 

przez Wykonawcę wymagań dotyczących skierowania do realizacji umowy osób niekaranych.  

Podstawą przetwarzania danych osobowych osób wskazanych przez Wykonawcę do współdziałania  

z Zamawiającym może być także w szczególnych przypadkach, określonych w SIWZ i/lub umowie, zgoda 

o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, wyrażona przez te osoby, których dane 

dotyczą.   

  

IV. Okres przechowywania danych:  

 

Dane przetwarzane są przez okres trwania zawartej umowy, do upływu okresu przedawnienia roszczeń 

z niej wynikających, a następnie dane będą archiwizowane przez okres wynikający z przepisów prawa.  

  

V. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:   

 

Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać organy lub podmioty uprawnione na podstawie odrębnych 

przepisów, w tym jednostki nadrzędne, a także podmioty, które na podstawie zawartych przez 

administratora umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności 

usługi sprawowania opieki autorskiej oraz usługi wsparcia i serwisu dla oprogramowania, w którym 

przetwarzane są dane osobowe.  

  

VI. Prawa osób, których dane są przetwarzane:  

 

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia wniosku o dostęp do danych, sprostowanie 

(poprawienie) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcie danych przetwarzanych 

bezpodstawnie, ograniczenie przetwarzania w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych lub 

zasadności ich przetwarzania oraz ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych 

osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. W tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych 

odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.   

  

VII. Informacja o wymogu podania danych:  

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie spowoduje niemożność zawarcia 

umowy.  

  

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej  
z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa. Administrator nie będzie podejmować 
decyzji w sposób zautomatyzowany, ani nie będzie profilować przetwarzanych danych osobowych.  


