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Klauzula informacyjna RODO 
 

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 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Samorządowy Zakład Budżetowy Miejski 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej (41-303), ul. Tysiąclecia 20 (zwany dalej 
„MZBM”). 

 Inspektorem ochrony danych osobowych w MZBM jest Pan Przemysław Solecki, kontakt: adres 
pocztowy MZBM i/lub e-mail iod@mzbm.com.pl 

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z realizacją zadań MZBM Dąbrowa Górnicza związanych z zamówieniem publicznym 
oraz wewnętrznych regulacji (Regulamin funkcjonowania zamówień publicznych w Miejskim 
Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej). 

 Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym na p[odstawie 
odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty którym 
dane zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2011r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. 2019.1429 tj. z dnia 2019.07.31). 

 Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, 
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla 
którego pana/Pani dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie wszystkim na podstawie Rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy 
szczególne stanowią inaczej. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: 
- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, 
- wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
- przenoszenia danych, 
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
- - wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych 
osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. 


