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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH UZYSKANYCH W 
POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM 

 
Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w 
postępowaniu przetargowym i w związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), poniżej 
informujemy na jakich zasadach będzie się to odbywało. 
1. Administrator danych  
    Administratorem danych osobowych osób, których dane zostaną przekazane      
    Zamawiającemu przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia jest    
    Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie ul. Leśna 4, 64-100 Leszno. 
2. Inspektor ochrony danych 
    Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie powołał inspektora ochrony danych z którym   
    można się skontaktować pod numerem tel: 65 529 72 29 lub mailowo:    
    bystrzycki@mzk.leszno.pl.   
3. Cel przetwarzania 
    Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. 
4. Podstawa prawna przetwarzania 
    Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z prawnie   
    uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora tj. zapewnienie prawidłowego   
    przebiegu postępowania. 
5. Odbiorcy danych 
    Dane osobowe będą udostępniane wtedy gdy będzie to konieczne do realizacji prawnie   
    uzasadnionych obowiązków administratora. 
6. Okres przechowywania 
    Dane osobowe będą przechowywane przez okres czterech lat od dnia zakończenia   
    postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy cztery lata,  
    okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.  
7. Uprawnienia 

        Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych,    
        prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia    
        danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu   
        każdej wyrażonej zgody w każdym czasie, natomiast cofnięcie zgody nie ma wpływu na  
        zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej   

    cofnięciem. Ma ona również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  
    Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
    Podanie danych osobowych w tym postępowaniu jest dobrowolne, ale konieczne dla   
    przeprowadzenia przetargu.  

 
 
     


