
 

Klauzula informacyjna 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), 

zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Gmina Mszczonów reprezentowana przez Burmistrza 

Mszczonowa” z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, tel. 46 858 28 40 – zwanego dalej 

„Administratorem” lub „Zamawiającym”. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-

mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego (oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty udzielenia zamówienia/zlecenia 

i/lub zawarcia umowy, realizacji i rozliczenia zamówienia, archiwizacji dokumentacji) pn:………………………….z 

wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 

2019 ze zm.)., a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania wewnętrznych procedur 

udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym jako jednostce sektora finansów publicznych. 

4) Administrator przetwarza dane w oparciu o następujące podstawy prawne: 

-  ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.), 

-  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). 

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z uzasadnionymi interesami administratora polegającymi na ewentualnym 

dochodzeniu roszczeń wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

oraz w związku z realizacją zawartej umowy/zlecenia art. 6 ust. 1 lit b RODO). 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku 

następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6) W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być:  

a) podmioty lub organy uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami 

danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające; 

c) podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów np. do prowadzenia kontroli, jak również 

zainteresowani w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej; ponadto odbiorcami danych mogą być 

również podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby 

świadczące usługi prawne, brokerskie, firmy archiwizujące dokumenty.  
7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

8) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

9) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do tych danych osobowych, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełninia tych danych osobowych,  

c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych – wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 

17 ust. 1 RODO, 

d) 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. 

e) na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – wyłącznie gdy zachodzą 

przesłanki zawarte w treści art. 21 RODO; 

f) na podstawie art. 77 RODO prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

10) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, 

o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą 

postanowień umowy/zlecenia oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania. 
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

niemożność udzielenie zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


