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Treść wypełnienia obowiązku informacyjnego dla
uczestników postępowań o zamówienia publiczne

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”, informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp.
z o.o. w Stalowej Woli przy ul. Komunalna 1.

Informujemy, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą
może  Pani/Pan  kontaktować  się  we  wszystkich  sprawach  dotyczących
przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  z
przetwarzaniem  danych,  poprzez  przesłanie  wiadomości  e-mail  na  adres:
iod@mzk.stalowa-wola.pl  lub  listu  tradycyjnego  na  adres  Administratora:  ul.
Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w  celu  prowadzenia  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego  oraz  rozstrzygnięcia,  jak  również  zawarcia  umowy  w  sprawie
zamówienia  publicznego  oraz  jej  realizacji,  a  także  udokumentowania
postępowania  w  oparciu  o  Prawo  zamówień  publicznych.

Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  osoby  upoważnione
przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy Administratora, którzy z
uwagi  na  wykonywane  obowiązki  służbowe,  muszą  mieć  dostęp  do  danych;
podmioty  przetwarzające,  którym Administrator  zleci  to  zadanie,  inni  odbiorcy
danych lub instytucje upoważnione z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych
danych  oraz  osoby  lub  podmioty,  którym udostępniona  zostanie  dokumentacja
postępowania w oparciu o przepisy prawa. 

Pani/Pana  dane  osobowe  w  przypadku  postępowań  o  udzielenie  zamówienia
publicznego  będą  przechowywane  nie  krócej  niż  4  lata  i  przez  cały  okres
obowiązywania umowy. Jeżeli umowa jest zawierana na czas dłuższy niż 4 lata, to
protokół wraz z załącznikami będzie przechowywany do czasu wykonania umowy. 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo



zamówień  publicznych,  związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana1.
dotyczących;

na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  lub  uzupełnienia2.
Pani/Pana  danych  osobowych,  przy  czym  skorzystanie  z  prawa  do
sprostowania  lub  uzupełnienia  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą
Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu
postępowania oraz jego załączników; 

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia3.
przetwarzania  danych osobowych z  zastrzeżeniem przypadków,  o  których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
jednak 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  oraz  nie  ogranicza
przetwarzania  danych  osobowych  do  czasu  zakończenia  postępowania  o
udzielenie zamówienia.   

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,4.
gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana
dotyczących  narusza  przepisy  RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych1.
osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;2.

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych3.
osobowych,  gdyż  podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych
osobowych  jest  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO.  



Metadane

Data publikacji : 09.11.2021
Data modyfikacji : 09.11.2021
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Jocek

Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Jocek

Opcje strony

https://bip.mzk.stalowa-wola.pl/sw/rejestr/15325,dok.html

