
INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA DANYCH 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Miejska Biblioteka Publiczna im. 

Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach. Oferenci mogą się z nami skontaktować w następujący 

sposób: 

- listownie na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach, 

ul. Świdnicka 15, 58-160 Świebodzice 

- poprzez e-mail: biblioteka@swiebodzice.pl  

- telefonicznie: 74 666-95-73 

 

1. Inspektor ochrony danych. 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem ochrony danych można się 

kontaktować w następujący sposób: 

- poprzez e-mail: anna.sedziak@swiebodzice.pl 

- telefonicznie: 74 666-95-74 

 

2. Cel przetwarzania danych Oferenta oraz podstawy prawne. 

Dane oferenta będą przetwarzane w celu związanym z przetwarzaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Oferenta wyrażona 

poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa: 

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) 

- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) 

 

3. Okres przechowywania danych. 

Dane Oferenta pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

4. Komu przekazujemy dane? 

Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 

 

5. Uprawnienia przysługujące Oferentowi, związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego Oferentowi przysługują następujące uprawnienia: 

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

- prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej; 



- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 

możliwość skorzystania z tego prawa; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby 

skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z inspektorem ochrony danych. 

 

6. Obowiązek podania danych. 

Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne 

nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. 

Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, Organizator może żądać ich 

podania na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) 

 


