
 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania 

przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem   

o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie 

przekracza kwoty 130 000 zł netto 
  

Zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka      

z ograniczoną odpowiedzialnością w Gubinie z siedzibą przy ul. Śląska 36, 66-620 Gubin,          

NIP 9261000423, REGON 970361280, tel. 68 4558282, fax: 68 4558265; e-mail: 

pum@pumgubin.pl;  

• PUM Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się 

kontaktować pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich   

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śląska 36, 66-620 Gubin, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” 

oraz e-mailowo pod adresem: pum@pumgubin.pl;  

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;  

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano,      

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa;  

• podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych 

nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto;  

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  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 ;  

− 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 ;  

− 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:  

− 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;  

− 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.  
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