
Załącznik nr 6 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz.Urz.UE L119 z 04.05.2016.)  informuję, że:  
 

1) administratorem danych osobowych jest Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z 

o.o. w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8, wpisany do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 

Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000055780, NIP 612-000-45-06. Możesz się z Nami kontaktować poprzez 

numer telefonu 75 732 8160 lub adres email: sekretariat@mzk.boleslawiec.pl; 

2) kontakt z inspektorem danych osobowych pod 75 732 8163 bądź adresem e-mail: 

inspektor@mzk.boleslawiec.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie 

Art. 6 ust. 1 lit. b i c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

4) dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

 

5) dane będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp, tj. zgodnie z art. 97 ust. 1,  

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 przez okres wynikający z innych obowiązujących Zamawiającego 

przepisów prawnych; 

 

6) osoba, której dane Zamawiający będzie przetwarzać ma prawo do: 

-  dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 rozporządzenia),  

- sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 rozporządzenie), z 

zastrzeżeniem, że  skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia ani zmianą postanowień niniejszej 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, 

- żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa  w art. 18 ust. 2 rozporządzenia, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy rozporządzenia; 

7)  osoba, której dane Zamawiający będzie przetwarzać nie przysługuje prawo do: 

- usunuęcia danych osobowych ( w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e rozporządzenia) 

- przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 rozporządzenia, 

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 rozporządzenia), 

gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych Zamawiającemu danych osobowych 

jest art. 6 lit b i c rozporządzenia; 

8) obowiązek przekazania Zamawiającemu danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; 
 

9) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 

profilowaniu. 
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