
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

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, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w 

Otwocku (adres: ul. Armii Krajowej 4, 05–400 Otwock; NIP 5321600640, REGON: 012766075), 

reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku (dalej 

także jako Administrator). 

 

Przedstawicielami Administratora jest Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu  

w Otwocku oraz Inspektor Ochrony Danych. 

 

Dane kontaktowe: tel. +48 22779 36 43; e-mail: moktis@moktis.pl   

 

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani / Pana dane: 

1. w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest najem części nieruchomości zabudowanej, 

położonej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej z przeznaczeniem na ustawienie mobilnego 

punku gastronomicznego w pojeździe typu „Food Truck”, tj. przetwarzanie jest niezbędne  

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

2. w celu wykonania i na podstawie umowy najmu, która zostanie zawarta po przeprowadzeniu 

ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego 

interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 

1 lit. f RODO); 

4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego 

realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru 

sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f RODO). 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego  

lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

 

Posiada Pani/Pan: 

1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
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2. prawo do poprawienia swoich danych osobowych, 

3. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

4. prawo do niepodlegania profilowaniu. 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3. 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. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wzięcia udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego w postaci zapytania ofertowego oraz zawarcia umowy najmu  

z osobą wyłonioną w toku ww. postępowania. Brak podania danych osobowych będzie skutkował 

odrzuceniem Pani/Pana oferty. 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym Administrator  

jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają 

dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług 

gwarantujących należyte wykonanie umowy. Nadmieniam, że organy publiczne, które mogą 

otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem 

państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców. Przetwarzanie danych osobowych 

przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie 

stosownie do celów przetwarzania. 

 

Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego). W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego zostanie Pani/Panu 

przekazana odrębna informacja. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 ________________________________________ 

 

  

 


