
Załącznik nr 6 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zgodna z art. 13 RODO 

dla uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. złotych 
lub konkursów ofertowych ogłaszanych przez Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”  
Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Zał. nr 8 REGULAMIN    ZAMÓWIEŃ   PUBLICZNYCH KTÓRYCH   WARTOŚĆ  NIE  
PRZEKRACZA  WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI   KWOTY   130.000,- zł 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” 
Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz; 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail: 
iod@myslecinek.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z konkursem ofertowym pn. „Dzierżawę pomieszczenia w budynku akwarium-terrarium pod 
prowadzenie działalności o funkcji edukacyjnej dla dzieci” nr 10/D/2022. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów prawa, z uwzględnieniem zasady 
jawności – dane wykonawców, którzy złożyli oferty oraz dane zwycięskiego wykonawcy lub 
informacja o unieważnieniu postępowania zostaje opublikowana na stronie internetowej 
www.myslecinek.pl  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem związanym z udziałem w konkursie ofertowym; 

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 przy czym 
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku konkursu 
ofertowego, ani zmianą postanowień umowy; 

−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;  przy czym 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, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia; 

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


