
Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia o wyborze oferty

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

przystępującego do Wyboru oferty na wykonanie usługi w zakresie:

„Utrzymania i zapewnienia sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM – TBS

Sp. z o. o. w Płocku”. 

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................

Adres Wykonawcy  ................................................................................................................................

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w
Płocku, ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz wspólnot mieszkaniowych,
w odniesieniu do zasobów stanowiących ich własność,  zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6779 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 ochronnych danych)
(Dz.U. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuje, że:

a.i.1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejski  Zakład  Gospodarki
Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Płocku, ul. Henryka
Sienkiewicza  13A, działający  w  imieniu  i  na  rzecz  wspólnot  mieszkaniowych,  w
odniesieniu do zasobów stanowiących ich własność.

a.i.2. Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana  danych  osobowych  na  podstawie  zawartej
umowy                             o powierzenie przetwarzania danych jest: Miejski Zakład
Gospodarki  Mieszkaniowej  –  TBS  Sp.  z  o.o. z  siedzibą  w  Płocku  przy  ulicy  Henryka
Sienkiewicza  13A, działający  w  imieniu  i  na  rzecz  wspólnot  mieszkaniowych,  w
odniesieniu do zasobów stanowiących ich własność.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w  Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej
–  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z
siedzibą w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13A, jest Pan Adrian Wyczałkowski, nr
tel:                              (+48) 539-738-531, e-mail: iod@mzgm-plock.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym  z  postępowaniem  w  trybie  wyboru  oferty  na  wykonanie  usługi  w  zakresie:
„Utrzymania  i  zapewnienia  sprawności  technicznej  przewodów dymowych,  spalinowych  i
wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM –
TBS Sp. z o. o. w Płocku”. 

4. Odbiorcami  Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,  którym udostępniona
zostanie dokumentacja z postępowania. 

5. Obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
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udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Posiada Pani/Pan:

 - 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;

8. 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 którym mowa w art. 20 RODO;

− 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. 

*  Wyjaśnienie: skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**  Wyjaśnienie: prawo do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ma zastosowania  w odniesieniu  do  przechowywania,  w  celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

.........................., dnia .............................                                     
      

…………………………….………….……

Pieczątka i podpis

uprawnionego przedstawiciela wykonawcy




