
KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 i 14 RODO DLA OSOBY FIZYCZNEJ/OFERENTA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) dalej ogólne rozporządzenie lub RODO uprzejmie 
informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łodzi z siedzibą  
ul. Piotrkowska 171/173, w Łodzi (kod pocztowy 90-447), tel.: (42) 272 62 86, adres poczty 
elektronicznej: cuw@cuw.uml.lodz.pl reprezentowane przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych. 
Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych (adres poczty elektronicznej: 
iod@cuw.uml.lodz.pl). 

CUW przetwarza dane osobowe (pełni rolę procesora) w imieniu Zarządu Inwestycji Miejskich (ZIM) 
oraz Zarządu Dróg i Transportu (ZDiT) w zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku  
z realizacją obsługi administracyjnej, rachunkowej, finansowej, ekonomicznej i kadrowo-płacowej 
oraz w zakresie rozliczania zewnętrznych źródeł finansowania. 

Administrator danych osobowych przetwarza dane obligatoryjnie w celu realizacji zadań określonych 
przepisami prawa. W sytuacji dobrowolności dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody 
osoby, której dane dotyczą.  

Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia.  
Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich 
podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy 
sprzedaży-kupna.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków 
prawnych ciążących na CUW, wykonania umowy w przypadku wybrania oferty, realizacji oferty oraz  
w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dane osobowe mogą być udostępniane innym 
podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,  
a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom 
świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe.  

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan: 
prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

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 oraz 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. 

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  


