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Załącznik Nr 3 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Na podstawie 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 (Dz.U.UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

 
1) Administratorem  Państwa  danych  jest  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej z siedzibą w Łasku (98-100) przy ul. Batorego 31, tel. 43 675 21 

38, e-mail: mgopslask@interia.pl  
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: brartlomiej.krolikowski@protectit.pl lub pisemnie na adres 

Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane:  
a) aby rozpatrzyć złożoną ofertę, tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, a 

także w celu realizacji umowy, w przypadku jej zawarcia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO,  

b) aby  wypełnić  obowiązki  prawne  związane  z  prowadzonym  postępowaniem  oraz 

 

związane z umową, w przypadku jej zawarcia, tj. wynikające w szczególności z 
przepisów prawa rachunkowego i podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

c) w celu kontaktu w związku z prowadzonym postępowaniem lub realizacją umowy 
(w przypadku jej zawarcia) na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 
a RODO,  

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest 

dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzonym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia lub umową (w przypadku jej zawarcia), 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  
4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są również następujące 

przepisy prawa:  
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843),  
b) rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  

dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.),  

c) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 164).  

5) Dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków prawnych będą przetwarzane 

przez okres wskazany w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo 

zamówień publicznych (w przypadku zamówień publicznych), a w przypadku zawarcia 

umowy również przez okres wynikający z prawa rachunkowego i podatkowego. Dane 

przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania. 

Pozostałe dane będą przechowywane na czas realizacji uzasadnionych interesów 

Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu upływu potencjalnych roszczeń lub 

uwzględnienia zgłoszonego sprzeciwu.  
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu.  



7) Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

 
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa:  
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem;  
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO).  
8) Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia 

publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w 
nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia,  
zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz wydanych do niej przepisów 

wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze 

zm.).  
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej 

przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku 

prowadzonym postępowaniem w przedmiocie zamówienia publicznego, a także 

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 


