
KLAUZULA INFORMACYJNA 
do zastosowania przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

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), dalej „RODO”, 

informuję Pana/Panią, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana Danych jest: 

                Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Giżycku, ul. Moniuszki 5 
 

 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Agnieszka Siwak. Kontakt drogą elektroniczną pod adresem  

e-mail: iod@mosir.gizycko.pl, lub pisemnie 11-500 Giżycko ul. Dąbrowskiego 14, w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego: na wynajem stanowisk cumowniczych z przeznaczeniem na postoje rezydenckie jednostek 

pływających i skuterów wodnych w porcie „Ekomarina Giżycko” prowadzonym w trybie przetargu ofertowego. 

Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz 

następujące przepisy prawa: 
a.  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), 

b. rozporządzenia Ministra Rozwoju dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126) 

c. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.). 

 

 

4. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: 

a. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

b. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej. 

 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

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

publicznego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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; 

 

8. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia: 
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania  

z  tego prawa, 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

c. 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. 
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