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Załącznik nr 4 

 

Klauzula informacyjna  

z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,  

którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 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 w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektury 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią są 

Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o. przy ul. 

Legionów 122 D lok. 114 (dalej: Administrator). 

Dane kontaktowe: 

e-mail: kontakt@miejskieinwestycje.pl telefon: 41 254 70 10 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu na 

„Wykonanie inwentaryzacji zieleni w obrębie obiektu pływalni miejskiej mieszczącej 

się w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 19”. 

2. oraz późniejszej ewentualnej realizacji oraz rozliczenia usługi/zamówienia bądź 

umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych, dalej: RODO).  

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

udziału 

w postępowaniu i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź umowy. 

4. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom 

upoważnionym na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia oraz podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych 

osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w 

szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, 

transportowe, serwisowe.  

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego 

z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa 

Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu 

Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim 

je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
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8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do 

państwa trzeciego. 

 

9. Posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 1 

 

• 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; 2 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

10. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

• 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.  

11. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie 

swoich żądań/sprzeciwu przesłane Administratorowi danych na adres e-mail: 

kontakt@miejskieinwestycje.pl 

 

 

 
1 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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