
 
 

 

Załącznik nr 3  

do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) nr SO.8141.2.1.2022 z dnia 7.02.2022 r.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zamówienie publiczne 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Miejska Piechowice reprezentowana przez 

Burmistrza Miasta Piechowice ul. Kryształowa 49 58-573 Piechowice, adres e-mail: 

sekretariat@piechowice.pl  

2) ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem:  

ul. Kryształowa 49 58-573 Piechowice, e-mail: biuro@msvs.com.pl  

3) Cel przetwarzania danych: Udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami prawa. 

4) Podanie danych osobowych przez pracownika jest obowiązkiem ustawowym w zakresie danych 

określonych w przepisach prawa zamówień publicznych oraz warunkiem zawarcia umowy dla 

zamówień poniżej 30 tys. Euro. 

5)  Informacje o odbiorcach danych: Urząd Skarbowy, Urząd Zamówień Publicznych, Osoby 

odwiedzające BIP oraz platformę zakupową w zakresie udostępnianej informacji publicznej, a także 

podmioty realizujące zadania w imieniu Administratora tj. dostawcy systemów IT (księgowych, 

platformy zakupowej) oraz wsparcie informatyczne i prawne. 

6)  Okres przechowywania danych: dane wykonawcy przez okres 5 pełnych lat podatkowych od dnia 

zakończenia realizacji umowy oraz 4 lata dla pozostałych uczestników postępowania 

7)  Uprawnienia: 

a) prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także 

prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy 

administratora danych, podany powyżej; 

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8)  Podstawa prawna przetwarzania danych: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, Ustawa o 

rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych i Kodeks Cywilny w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

oraz zawarcie i rozliczenie umowy w związku z art. 6 ust. 1 lit. b, a także obrona przed roszczeniami co 

jest prawnym interesem administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

9) Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie 

będą też profilowane. 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

…………………………………………………… 

Data i podpis osoby Wykonawcy/Osoby Reprezentującej 
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