
Klauzula informacyjna 
do 

Umowy nr       z dnia                r. w sprawie 
dostawy książek – nowości i wznowień   wydawniczych oraz audiobooków dla 

  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Chorzowie, 
 realizowanej sukcesywnie do 30.11.2021 r. 

 

 

 

 

1. Na podstawie art. 13 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 

(tzw. RODO) Zamawiający informuje, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor MBP w Chorzowie, ul. Sobieskiego 

8; 

b)  kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail: iod@biblioteka.chorzow.pl, tel. 

695 690 838; 

c) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu podpisania, realizacji i rozliczenia niniejszej 

umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, 

d)  Pani/Pana dane mogą być przekazywane  innym odbiorcom w związku realizacją umowy i 

ciążących na Panu/Pani obowiązkach z niej wynikających, np. odszkodowawczych; 

e) Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu realizacji umowy, a następnie zarchiwizowane 

zgodnie z Prawem zamówień publicznych i/lub kategorią archiwalną wynikającą z Rozp. RM ws 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt i instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych; 

f)  ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz 

ograniczenia przetwarzania, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 

zmianą wyniku zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy, a prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego; 

g) przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia oraz 

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

h) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego PUODO Warszawa, ul. Stawki 2; 

i) podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do zawarcia 

umowy i jej realizacji; 

j) zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania. 

k)  Pani/Pana dane zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej;* 

2.  Wykonawca winien wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

realizacji niniejszej umowy. 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 
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