
Klauzula informacyjna dla podmiotów biorących udział w postepowaniach o wyłonienie 

wykonawcy 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny, w tym wynikający 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), zwanego dalej RODO 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o., ul. 

Luboszycka 19, 45-015 Opole, tel. 77 40 23 100. 

2. Jeżeli chce Pani/Pan zasięgnąć informacje dotyczące danych osobowych u Inspektora ochrony 

danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: iod@mzkopole.pl . 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit b) w celu realizacji przez 

Administratora obowiązków nałożonych na niego jako Zamawiającego na podstawie ustawy prawo 

zamówień publicznych, wyłonienia wykonawcy oraz zawarcia i realizacji umowy, archiwizacji 

dokumentów postepowania.   

4. Uzyskane od Pani/Pana dane osobowe niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 3, należą do 

kategorii tzw. danych zwykłych.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

 operator pocztowy, któremu zlecone zostanie doręczenie kierowanej do Pana/Pani 

korespondencji, 

 podmioty, którym zostanie zlecona obsługa prawna Spółki, 

 podmiotom uprawnionym na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, którym zostanie 

udostępniona dokumentacja, w szczególności w celach kontrolnych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zrealizowania lub ustania celów 

przetwarzania danych, o których mowa w pkt. 3. 

7. Posiada Pani/Pan dostępu do swoich danych prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do 

celów wskazanych w pkt 3. 


