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Administrator danych 

osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. ul. Poznańska 6, 55-140 Żmigród (dalej: ADO).  

Dane kontaktowe 

Z ADO można się skontaktować: 

a. poprzez adres e-mail: rodo@mzgkzmigrod.pl, 

b. telefonicznie pod numerem: +48 71 385 30 31, 

c. pisemnie: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Poznańska  

6, 55-140 Żmigród. 

Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna 

przetwarzania danych 

osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach :  

a. porównania i wyboru otrzymanych ofert na podstawie udzielonej przez Panią/Pana 

zgody (wyrażonej poprzez akt przesłania oferty) na przetwarzanie danych 

osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

b. wykonywania ciążących na ADO obowiązków prawnych w zakresie przepisów  

o zamówieniach publicznych (ustawa o zamówieniach publicznych, art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO), 

c. wykonywania ciążących na ADO obowiązków prawnych w zakresie archiwizacji 

(ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Okres, przez który będą 

przetwarzane dane 

osobowe 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

a. wykonywania ciążących na ADO obowiązków prawnych w zakresie przepisów  

o zamówieniach publicznych (do 5 lat), 

b. wykonywania ciążących na ADO obowiązków prawnych przez okres wymaganej 

archiwizacji (zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). 

Odbiorcy danych 

osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: 

a. podmioty świadczące usługi poczty internetowej, 

b. podmioty świadczące usługi IT. 

Prawa osoby, której dane 

osobowe dotyczą 

Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pan cofnąć w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Posiada Pani/Pan:  

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania kopii danych 

osobowych) , 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

d. prawo do przenoszenia danych osobowych,  

e. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej 

naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie 

będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO 

w rozmowie telefonicznej. 

Informacja o wymogu 

podania danych 

osobowych 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym udziału w/w 

wyborze ofert, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest brak 

możliwości udziału w/w wyborze ofert. 

 


