
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
- Zamówienia publiczne 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – zwane dalej Rozporządzenie, 

informuję, że: 
 

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

 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 
email: sekretariat@myslecinek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można 
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań 

administratora, tj. związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: .: Remont wybiegu 

dla małp zlokalizowanego w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z 

o.o. w Bydgoszczy”,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 
 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, 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 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres wynikający 
z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
aktach wykonawczych do tej ustawy, w tym przez okres rękojmi a wady.   

 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych: 
- przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

 dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
 sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia. 
- nie przysługują Pani/Panu prawa: 

 usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia; 
 prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 

 

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