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Wydanie nr 3 z dnia 07.06.2019 r.  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych 

osób których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie 

zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę 

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) tzw. RODO informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 

43-300 Bielsko-Biała, e-mail mdk@mdk.bielsko.pl, nr tel.: 33 829 76 50 reprezentowany przez Dyrektora. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dbającym o ochronę powierzonych nam przez Państwo danych 

jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl i/lub poprzez pocztę tradycyjną na adres 

Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.  

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia na ………… (nazwa postępowania) prowadzonym w trybie 

…….. (tryb postępowania).Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp); 

4) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. Wyniki postępowania będą publikowane na stronie internetowej / BIP.  

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) Obowiązek podania przez Państwa 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; 

7) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, ani nie będą profilowane; 

8) Przysługuje Państwu: 

a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,  

z tym że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu,  

b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, z tym, że 

skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,  

o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może:  

− skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą,  

− naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 

c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych. Prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 

że  przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

e) nie przysługuje Państwu: 

− 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 Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

9. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywanie do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych.  

http://www.mdk.beskidy.pl/

