
KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Z uwagi na obowiązek stosowania 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. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem Pani/
Pana danych osobowych :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 74,
82-200 Malbork. Kontakt z Administratorem możliwy jest osobiście lub korespondencyjnie pod wskazanym
adresem,  telefonicznie pod nr tel.  (55) 647-27-81 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej  sekretaria-
t@mops.malbork.pl     

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związa-
nych z ochroną danych osobowych i realizacją praw za pośrednictwem e-mail: iod@mainsoft.pl, oraz pisemnie
na adres siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO tj.   przetwarzanie jest niezbędne 
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Podstawą prawną ich przetwarzania są następujące przepisy prawa:

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwana dalej „Ustawa Pzp”,
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wy-
konawcy,

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów po-
stępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

 a także inne akty prawne regulujące postępowania w sprawie zamówień publicznych.

4. Zgodnie  z  art.  18  Ustawy  Pzp  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jest  jawne.  Zamawiający  może
ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach
określonych w Ustawie Pzp.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez  okres  niezbędny do realizacji  celu  dla  jakiego zostały
zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi przez przepisy szczegółowe, w tym zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust.
4 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, a następnie
przechowywane  do celów archiwalnych  zgodnie  z  ustawą z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym zasobie
archiwalnym i  archiwach a  także Rozporządzeniem 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. 

6. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązko-
we, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przed-
miotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów Ustawy Pzp oraz aktów wy-
konawczych.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

8. W  związku  z  przetwarzaniem  udostępnionych  przez  Panią/Pana  danych  osobowych,  w  sytuacjach
przewidzianych w Rozporządzeniu RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych (art. 15
Rozporządzenia RODO), sprostowania (art. 16 Rozporządzenia RODO), usunięcia (wyłącznie w przypadkach
określonych w art. 17 Rozporządzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia RODO).
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9. W przypadku  uznania,  że  przetwarzanie  przez  w/w administratora  Pani/Pana  danych  osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


