
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH, DLA WYKONAWCÓW 
UCZESTNICZĄCYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU 

 
Stosownie do 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, (zwanego “RODO”), Miejska 
Biblioteka w Katowicach informuje, że: 
 
1. Administrator danych 
Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach z siedzibą:  
ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice, e-mail:sekretariat@mbp.katowice.pl, www.mbp.katowice.pl 
2. Inspektor ochrony danych 
Z Inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować pisząc na adres Administratora lub 
na adres e-mail: iod@mbp.katowice 
3. Cel przetwarzania danych 
Dane osobowe Wykonawców są przetwarzane w celu: przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy 
zamówienia w oparciu o obowiązujący w Miejskiej Bibliotece Publicznej Regulamin udzielania zamówień 
publicznych,  zawarcia i wykonania umowy, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz 
ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń. 
4. Podstawy prawne przetwarzania danych 
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO. 
5. Udostępnianie danych osobowych 
Dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: 
- podwykonawcom (procesorom) w związku ze zleconymi przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 

Katowicach zadaniami, 
- podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 
- w przypadku, gdy źródło finansowania umowy pochodzi z udzielonych dotacji na realizację 

określonych projektów, podmiotowi który jest stroną umowy o dotację, celem jej rozliczenia (np. 
Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydentowi Miasta Katowice). 

6. Okres przechowywania danych osobowych 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 
- trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu /podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO/,  
- jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane dla wypełnienia ciążących na Administratorze 

obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów 
księgowych /podstawa prawna: art. 6 ust. lit. 1c) RODO/, 

- po którym przedawnią się roszczenia, dla ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń /podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO/. 

7. Przysługujące prawa 
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Miejską Bibliotekę Publiczną mają prawo do: 
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
- sprostowania danych osobowych, 
- żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 

dodatkowego oświadczenia, 
-  
- usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, 
- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, 
- przeniesienia danych osobowych do innego administratora, 
- cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę, w 

dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Źródło pochodzenia danych 
Dane osobowe zbierane są od osób, których dotyczą. 
9. Wymóg podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury udzielenia 
zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy. 
10. Zautomatyzowane przetwarzanie danych 
Dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, bez profilowania. 


