
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie                    
w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych)  

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Zgorzelcu, reprezentowany przez Kierownika MOPS 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Siedziba: 59-900 Zgorzelec, ul. Traugutta 77B, tel. 757756911,  email: 

sekretariat@mops.zgorzelec.eu,  
DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

 Kierownik MOPS-u wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 

telefonicznie pod nr telefonu 757756911 lub pisemnie na adres Administratora. Z Inspektorem 

Ochrony Danych można  kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania   z praw związanych  z przetwarzaniem danych.         
CELE 
PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA  

Pani/ Pana dane mogą być  przetwarzane w celu: związanym z postępowaniami o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz realizacją tych zamówień. 

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
ODBIORCY DANYCH 
 

Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą: osobom lub podmiotom, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
PRZEKAZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH 
DO PAŃSTWA 
TRZECIEGO LUB 
ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społćzenej  w formie papierowej i elektronicznej na podstawie 

przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

wskazanych  wyżej, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. 5 lat 

dokumentacja zamówień publicznych oraz przez 10 lat przechowywane będą umowy zawarte w 

wyniku postępowania przeprowadzonego  w trybie zamówień publicznych. 
PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu: 

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 (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) 

3) 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 

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 z uwagi na ważne względy interesy publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego). 
Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

3) 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.  

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul.Stawki 2.   
INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

INFORMACJA                            
O PROFILOWANIU 
ORAZ 
ZAUTOMATYZOWANYM 
PODEJMOWANIU 
DECYZJI  

Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających 

się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,  nie będą też podlegać profilowaniu.  


