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Znak sprawy: MGOPS.26.2.2021                                                                             Załącznik nr 3 do 

zaproszenia do złożenia oferty cenowej -  

wzór klauzul informacyjnych w zakresie zawierania,  

wykonywania i rozliczania umów/zleceń procedowanych  

poza ustawą Prawo zamówień publicznych oraz  

szacowania wartości zamówienia publicznego 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1) informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej  w Stąporkowie z siedzibą: 26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 132 A, e-mail: 

mgops@mgops-staporkow.pl, tel. 41 3743239 reprezentowany przez  Dyrektora Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie, zwany dalej „Administratorem danych”; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a) przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia publicznego, albo 

b) zawarcia umowy z wybranym wykonawcą/udzielenia zlecenia wybranemu wykonawcy, 

jej/jego realizacji oraz rozliczenia, a także rozliczenia dofinansowania UE uzyskanego przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie 26-220 Stąporków,                         

ul. Piłsudskiego 132 A umowy/zlecenia (jeżeli dotyczy); 

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest; 

a) art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych - dotyczy przypadku, o którym mowa w pkt 2 

lit. a) klauzuli informacyjnej - za którą uznaje się przekazanie odpowiedzi na zapytanie 

skierowane do Pani/Pana w sprawie przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia,  

b) art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy – dotyczy przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b) klauzuli informacyjnej, 

c) art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

tj. zgoda na publikowanie danych wykonawcy – dotyczy przypadku, o którym mowa w pkt. 2 

lit. b) klauzuli informacyjnej, jeżeli postępowanie jest współfinansowane ze środków UE,  

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do: 

a) wzięcia udziału w procesie wyboru wykonawcy, a następnie zawarcia umowy/udzielenia 

zlecenia, albo 

b) wzięcia udziału w przeprowadzeniu szacowania wartości zamówienia publicznego; 

5) posiada Pani/Pan prawo do: 

a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, 

b) cofnięcia zgody i usunięcia danych – wyłącznie w przypadku: 

• postępowania współfinasowanego ze środków UE w zakresie publikacji danych, albo  
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• przeprowadzania  szacowania wartości zamówienia, 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od daty zakończenia 

realizacji umowy/zlecenia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217,                             

z późn.zm.). W przypadku postępowania współfinasowanego ze środków UE – okres 

przechowywania może być dłuższy, określony zgodnie z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;  

8) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Stąporkowie:  adres e-mail: iod@mgops-staporkow.pl. 

 

 

 

 


