
Znak sprawy: ZP/27/2022 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku 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 Nr 119 str. 1), dalej RODO, informuję że: 

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych 

 sp. z o. o. 

2.    W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pełni  Sylwia 

Jakubowska, e- mail: sylwia.jakubowska@mzbm.bedzin.pl, tel. 32 775-81-41. 

3.      Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania, którego celem 

jest wyłonienie Wykonawcy usług – znak sprawy ZP/27/2022 (dalej: „postępowanie”), tj. na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. W. w. czynności przetwarzania danych będą wykonywać 

wyznaczeni pracownicy MZBM sp. z o. o. w zakresie ich obowiązków służbowych. W kontekście 

celu, jakim jest przeprowadzenie postępowania, przekazanie przez Pana/Panią danych osobowych 

jest niezbędne do dokonania zgłoszenia Pana/Pani oferty oraz do rozpatrzenia tej oferty 

w postępowaniu. Nieprzekazanie przez Pana/Panią tych danych osobowych uniemożliwiłoby 

wzięcie przez Pana/Panią udziału w postępowaniu. Niewyrażenie przez Pana/Panią zgody na 

przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia postępowania uniemożliwiłoby rozpatrzenie 

Pana/Pani oferty w postępowaniu. 

4.      Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas prowadzenia postępowania  oraz do 

momentu przedawnienia roszczeń z niego wynikających, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

5.      Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

 z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 17 ust. 3 o raz 18 ust. 2 RODO. 

6.      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu właściwego w sprawie ochrony danych 

osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie 

przez MZBM sp. z o. o. danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 

7.      Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania  decyzji, w tym profilowania. 

  

 


