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Załącznik nr 2 do umowy 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie 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), dalej „RODO”, Zamawiający udziela następujących 

informacji:  

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi,  

ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź, sekretariat@mops.lodz.pl, 

Telefon 42 685 43 62, Faks 42 632 41 30. 

Inspektor danych osobowych 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez MOPS w Łodzi danych osobowych 

można się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod 

adresem: 

ochronadanych@mops.lodz.pl  

Cel przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz realizacji praw i obowiązków z niej 

wynikających jak również w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym  

w szczególności z przepisów prawa podatkowego, przepisów regulujących zasady rachunkowości. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c  RODO. 

Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

Prawa 

Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  

z zastrzeżeniem przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może 

żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia  publicznego lub konkursu; 
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 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

z zastrzeżeniem, iż uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których 

mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą; 

 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  

oraz z zastrzeżeniem iż żądanie, o którym mowa w art. 18 ust. 1  rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, ze względu na brak przesłanek 

określonych w art. 20 RODO), prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

(gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b i c), a prawo 

usunięcia danych osobowych jest ograniczone tylko do tych danych które nie są konieczne do 

realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 pkt c, d i e RODO, tj. do wywiązania się z prawnego 

obowiązku wymagającego przetwarzania danych, do ustalenia, dochodzenie i obrony roszczeń oraz 

do celów archiwalnych. 

Ponadto w szczególnych przypadkach prawa te mogą być ograniczone, ze względu np.: na wymogi 

prawne, m.in. zawarte w prawie podatkowym lub zasadach rachunkowości. Więcej informacji na 

temat przysługujących praw zawarto w Rozporządzeniu 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). 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych 

W przypadku nie podania danych osobowych – nie będzie możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe są udostępniane: 

Upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym przy wykonywaniu umowy, podmiotom 

świadczącym dodatkowe usługi – audytorzy podatkowi, biegli rewidenci badający sprawozdania 



 

 

finansowe, podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, organom 

publicznym – na ich żądanie. 

Przekaz danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

 

 


