
Załącznik nr 6 
 

1 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAKŁAD 
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  W TWARDOGÓRZE 

Niniejsza informacja przekazywana jest w związku z realizacja wymogów Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1  
z późn. zm.). 

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator Danych 
Osobowych (ADO) 

Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
w Twardogórze. 

 Dane adresowe: ul. 1-go Maja 2, 56-416 Twardogóra 
 E-mail: poczta@zgm.twardogora.pl 
 Telefon: +48 71 6066300 

Inspektor Ochrony  
Danych  

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Barbarę Gabryelską. Kontakt z 
Inspektorem, dotyczący przetwarzania danych osobowych oraz w sprawie przysługujących praw 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest  
w następujący sposób: 

 Listownie na adres: ul. 1-go Maja 2, 56-416 Twardogóra; 
 Przez e-mail: iod@zgm.twardogora.pl 
 Telefonicznie: +48 71 6066300 

Cele Przetwarzania  
Danych Osobowych 

Dane osobowe przekazane Zamawiającemu będą przetwarzane w celu: 
 przygotowania postępowania (w szczególności w związku z rozeznaniem rynku); 
 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia; 
 w celu zawarcia i wykonania umowy o realizację przedmiotu zamówienia. 

Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu właściwego rozliczenia sposobu wydatkowania 
środków uzyskanych na sfinansowanie zamówienia publicznego. 

Podstawy Prawne 
Przetwarzania Danych 

Administrator przetwarza dane osobowe na następujących podstawach: 
 dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym (art.6 ust.1 lit.c RODO) lub 

wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art.6 ust.1 lit.e RODO); 
 dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego tj. w celu poprawnego 

przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jak również w 
celu prawidłowego wydatkowania środków uzyskanych na sfinansowanie zamówień (art.6 ust. 
1 lit.f RODO); 

 dla wypełnienia zobowiązań umownych (art.6 ust.1 lit.b RODO – w przypadku, gdy 
Wykonawca jest osobą fizyczną lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą). 

Obowiązek Udostępniania 
Danych Osobowych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla wzięcia udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez PZP 
jest obowiązkowe, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP. 

Okres Przechowywania 
Danych Osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie przez okres realizacji 
zamówienia. Po tym czasie, dane będą przechowywane w ramach obowiązków prawnych 
Zamawiającego (np. art. 97 ust. 1 PZP) lub dla realizacji jego uzasadnionego interesu, np. z uwagi na 
obowiązujące terminy kontroli przeprowadzanej w zakresie właściwego wydatkowania przez 
Zamawiającego środków pozyskanych na sfinansowanie zamówienia. 

Odbiorcy Danych Osobowych W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 4 dane osobowe będą udostępniane 
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  Odbiorcami danych osobowych będą 
upoważnieni pracownicy Zamawiającego odpowiedzialni za przygotowanie oraz przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie zamówienia oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Zamawiającego (np. 
usługi IT, doradztwo prawne).  
Odbiorcami danych mogą być również: 

 Osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania, w 
szczególności w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579; dalej: „PZP"); 

 Podmioty kontrolujące wydatkowanie uzyskanych przez Zamawiającego środków 
finansowych. 

Prawa Związane z 
Przetwarzaniem  
Danych 

W związku z przetwarzaniem danych, Udostępniającym dane osobowe przysługują następujące 
uprawnienia: 

 Prawo dostępu do danych osobowych 
 Prawo żądania sprostowania danych osobowych; 
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 Prawo żądania usunięcia danych osobowych; 
 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Prawo Wniesienia Skargi W przypadku nieprawidłowości w przetwarzaniu udostępnionych danych, Udostępniającym przysługuje 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 


