
Klauzula przetargi PZP 

 

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 

informuję, że:  

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. 

w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.brd@wp.pl 

3) Cele i podstawa prawna. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

pod nazwą "Ochrona obiektów w Zakładzie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Białogardzie 

o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej równowartości 750 000 euro" 

Prowadzonym w trybie zapytania ofertowego 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej 

"ustawa Pzp";  dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla ZKM Sp z o.o. w zakresie 

niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub umów powierzeń  (w 

szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi 

technicznej systemów teleinformatycznych, systemu monitorowania),  

5) Pani/Pana 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) Posiada Pani/Pan:  

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących,  

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  

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

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO,  

7) Nie przysługuje Pani/Panu:  

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 

c. 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. 

8) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

10) Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw 

trzecich lub organizacji międzynarodowych. Państwa dane nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

11) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

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; 


