
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

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. U. L 119 z 4.5.2016) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót
Drogowych spółka z o.o. 

2. Dane kontaktowe Administratora:
 ul. Nowogródzka  2, 68-100 Żagań;
 tel.: +48 68 477 29 40;
 e-mail: firma@mpoird.zagan.pl

3. Powołany Inspektora Ochrony Danych - Rafał Guzik, kontakt: iod@jelenia-gora.so.gov.pl.
4. Administrator  będzie  przetwarzał  Państwa  dane  osobowe  w celu  realizacji  postępowania  o

udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  wynikającym  z  odrębnych  przepisów  oraz  na
podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  w  celu  wykonania  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
Administratorze.

5. Odbiorcami  Państwa  danych  osobowych  mogą  być  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona
zostanie dokumentacja  postępowania w oparciu  o  art.  18 oraz art.  74 ust.  1  ustawy z  dnia  11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.

6. Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów
określonych  w  pkt.  4  zgodnie  z  art.  78  ustawy  Pzp  przez  okres  4  lat  od  dnia  zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli  okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata,
dane przechowywane będą  przez cały czas trwania umowy.

7. Obowiązek  podania  danych  osobowych  bezpośrednio  Państwa  dotyczących  jest  wymogiem
ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o
udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  określonych  danych  wynikają  z
ustawy Pzp.

8. W  odniesieniu  do  Państwa  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany.

9. Przysługują Państwu prawa:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *;
 na podstawie art.  18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa), w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Państwu:

 prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
 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.

*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
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.


