
Załącznik nr 3: Informacja RODO 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO : 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że: 

1) Administrator danych osobowych 
     Administratorem danych osobowych jest: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

Ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark - (Tel. (23) 696 14 25,  

e-mail: biuro@pgk-lidzbark.pl   

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark jest Pan Marcin Dobucki, kontakt: e-mail: 
mdobucki@iodlidzbark.pl.  
3) Dane osobowe zawarte w ofercie i dokumentach Wykonawcy przetwarzane będą na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.  
4) dane osobowe będą  przechowywane przez okres  5  lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5  lat , okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania     umowy; 
5) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 
przepisach ustawy P.z. p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje nie podania  danych mogą skutkować odmową zawarcia umowy 
6) w odniesieniu do danych osobowych w niniejszym postępowaniu decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
7) Wykonawcy przysługuje prawo  do: 
- na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych osobowych Jego dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO do sprostowania danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO 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, że 

przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) Wykonawcy nie przysługuje: 
- 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1lit. C RODO 
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