
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
w Narodowym Centrum Badań Jądrowych 

dot. realizacji zamówienia publicznego 
 
Zgodnie z art. 13 i  14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO), informujemy że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako 

NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.  
2. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w NCBJ, na adres podany powyżej 

lub pod adresem iod@ncbj.gov.pl.  
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym:  
1) ustawy z 11 września 2019 r. pzp oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy 
2) ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:  
 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania 

Prowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 

Niezbędność przetwarzania do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

Realizacja umów zawartych z kontrahentami Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy 
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

Obsługa działań związanych z prowadzonym 
zamówieniem 

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy 
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 
ust. 1 lit. c RODO) 

Podczas pobytu na terenie NCBJ: 
1. Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia 

oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa, 
2. Kontrola wstępu na teren NCBJ, 
3. Kontrola materiałów i składników majątkowych 

wnoszonych i wynoszonych z terenu NCBJ 

Niezbędność przetwarzania do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 
lit. e i art. 9 ust. 2 lit. g RODO) 

Przetwarzanie danych na podstawie zgody Przesłanką legalizującą przetwarzanie jest zgoda 
wyrażona poprzez akt uczestnictwa w 
postępowaniu o zamówienie publiczne (art. 6 ust. 
1 lit a RODO) 

 
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4, Pani/Pana dane 

osobowe przekazywane są zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być 
inne podmioty i osoby, które na podstawie stosownych umów podpisanych z NCBJ przetwarzają 
dane osobowe, dla których Administratorem jest NCBJ, bądź wobec których NCBJ zobowiązany jest 
do wykazania rozliczalności projektu/umowy. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie art. 78 pzp, tj. przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia umowy o zamówienie 
publiczne, której okres obowiązywania przekracza 4 lata, czas przechowywania będzie zgodny z 
okresem jej obowiązywania oraz zgodny z realizacją celów określonych w pkt 4 powyżej. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia:  
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1) Art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  
2) Art. 16 RODO - prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy 

czym żądanie to nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego  
w zakresie niezgodnym z ustawą (art. 19 ust. 2 pzp). 

3) Art. 17 RODO - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 
zapomnianym), chyba że usunięcie danych osobowych nie jest możliwe stosownie do art. 17 
ust. 3 b), d) lub e) RODO. 

4) Art. 18 RODO - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile 
ograniczenie przetwarzania nie będzie skutkowało ograniczeniem przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania (art. 19 ust. 3 pzp) 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w NCBJ Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich ani organizacji 
międzynarodowych.  

10. Nie będzie Pani/Pan podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
11. Pani/Pana dane osobowe otrzymujemy od Pani/Pana bezpośrednio albo od Pani/Pana 

Pracodawcy/podmiotu, którego Pani/Pan reprezentuje albo w którego imieniu Pani/Pan realizuje 
zawartą umowę. 

12. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez NCBJ obejmuje dane osobowe niezbędne do 
realizacji umowy, tj.: imię, nazwisko, adres służbowy do kontaktu, e-mail, nr telefonu, a także dane 
osobowe niezbędne dla umożliwienia wstępu na teren NCBJ, tj.: numer dokumentu tożsamości i 
obywatelstwo cudzoziemca, nr rejestracyjny pojazdu, wizerunek, zawartość paczek i pakunków 
wwożonych/ wywożonych z terenu NCBJ.  


