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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej 
„RODO”, Zamawiający informuje, że:  
1) administratorem Pana/i danych osobowych jest Urząd Patentowy 

Rzeczypospolitej Polskiej 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192;  

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: 
iod@uprp.gov.pl  tel. 22 579 00 25 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie studium wykonalności (Studium) dla projektu 
budowy Platformy orzecznictwa Urzędu Patentowego RP (PORTOS);  

4) dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa;  

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia 
udziału w postępowaniu; 

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania, nie krótszy niż okres przewidziany w przepisach o 
archiwizacji;  

7) każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego 
przysługuje: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych 

osobowych; 
− na podstawie art. 17 RODO  w zakresie wynikającym z przepisów  - prawo 

do usunięcia danych osobowych;  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 
− 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 Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

9) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust 1-
3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może 
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żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie żądania; wystąpienie z żądaniem, o którym 
mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 
do czasu zakończenia postępowania. 

 

 


