
                                                                                  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
do regulaminu udzielania zamówień publicznych,
których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych

Klauzula informacyjna wobec oferentów i wykonawców 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

1. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej z siedzibą w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 26;

2. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@mgopswieliczka.pl oraz pod numerem telefonu 500 610 
605.

3. Cele i podstawy przetwarzania 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków 
ustawowych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c  RODO), jakimi są w tym przypadku 
obowiązki określone w regulaminie udzielania zamówień publicznych w Miejsko Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce, których wartość bez podatku VAT jest mniejsza niż 130 
000 złotych (dalej „Regulamin”).

4. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane osobom, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej podmiotom, ponadto odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które 
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmom informatycznym, 
hostingowym, prawniczym,  firmom zajmującym się ochroną danych osobowych, oprócz tego 
możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych 
osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

5. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozliczenia 
dofinansowania ze środków publicznych (przez okresy wskazane w umowach oraz we właściwych 
przepisach regulujących udzielanie dofinansowania)

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do;

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

przy czym na etapie trwającego postępowania:



a) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, 
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.

po zakończeniu postępowania:

b) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z Regulaminem 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:

a) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu realizowanego w oparciu o Regulamin.

b) art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego);  

4) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem: 

a) ust. 3 lit b RODO tj. konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku 
wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, 
któremu podlega administrator

b) ust. 3 lit d RODO, gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w 
interesie publicznym

c) ust. 3 lit e RODO, gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

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

2) 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



7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym profilowania;


