
  

        Załącznik Nr  8 do ogłoszenia 

 
 

Klauzula informacyjna 

o przetwarzaniu danych osobowych 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 2016r. 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), dalej "RODO", 

informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. 

Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim, reprezentowanym przez Dyrektora, mający siedzibę 

przy ul. Słowackiego 11, 95-050 Konstantynów Łódzki, tel (42) 211 19 67,      

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie 

Łódzkim; 

adres e- mail: iodo@mopskonstantynow.pl  lub listownie pod adresem Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 

138 lit. o - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.)         w odniesieniu do 

zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, którego przedmiotem są usługi społeczne 

polegające na świadczeniu usług opieki społecznej  dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz opieki 

dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. 

4. 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 2004r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ ustawa Pzp". 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy PZP, przez okres       4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zmówienia, oraz zgodnie z terminem  archiwizacji 

obowiązującym u Zamawiającego.  

6. 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; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pan/Pani: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

- 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; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,    

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,    

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pan/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 


