
  

                                                                Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego nr 3/MDK/2023 

                                                                         z dnia 26.01.2023 r. 

 

Klauzula informacyjna 

o przetwarzaniu danych osobowych do postępowań o udzielenie zamówienia poniżej 130 000 zł 

Zgodnie z art. 13 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 osobowych) 

(Dz.U.UE. L.2016.119.1) zwanej dalej „RODO” informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Domu Kultury jest Dyrektor Miejskiego 

Domu Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, 72-600 Świnoujście 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych może Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@mdk.swinoujscie.pl lub pisemnie na adres: Miejski Dom Kultury               

w Świnoujściu, Inspektor Ochrony Danych, ul. Wojska Polskiego 1/1, 72-600 Świnoujście 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym                         

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł na wykonanie prac pn. „Wykonanie 

okresowych przeglądów elektrycznych w obiektach Miejskiego Domu Kultury” 
3.  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów                   

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji    

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez okres 25 lat, od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 25 lat, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy. 

6. Posiada Pani/Pan: 

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

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/ Pana danych osobowych*; 

3. na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,               

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 

4. na podstawie art. 20 ust. 1 lit a RODO prawo do przenoszenia danych osobowych; 

5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

1. w zw. z art. 17 ust. 3 lit. d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2. 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. b RODO. 

8. Nie podanie przez Panią/ Pana danych osobowych wyłącza możliwość zawarcia umowy. 
 

 

(data i podpis) 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego poniżej 130 000 zł  ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani nie może 

naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego 


