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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskanych od wykonawcy  

w celach związanych z zamówieniem 
 
1. Informacje dotycząca administratora danych. 
    Administratorem udostępnionych przez Państwa danych osobowych, przetwarzanych w celach 
związanych z zamówieniem, jest Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. Gliwicka 154, będący 
jednostką organizacyjną Miasta Katowice. 
    Dane kontaktowe administratora : 

− listownie : Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice, 

− telefoniczne lub faksem : tel. 32-250-07-99, tel./faks 32-250-40-08 do 9, 

− poprzez e-mail : ztm@hot.pl,  

− poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP : /ZTM_KATOWICE/Skrytka. 
 
2. Inspektor ochrony danych. 
    Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z uprawnień 
związanych z przetwarzaniem danych.  
      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych : 

− listownie : Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice, 

− poprzez e-mail : iodo@ztm.katowice.pl,  

− poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP : /ZTM_KATOWICE/Skrytka. 
 
3. Cel przetwarzania udostępnionych danych oraz podstawa prawna przetwarzania. 
    Pozyskane od Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem            
o udzielenie zamówienia (jego realizacją), na podstawie Państwa zgody wyrażonej poprzez 
uzewnętrznienie woli uczestnictwa w postępowaniu (realizacji zamówienia) oraz powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym :  

− ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, 

− ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, 

− ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 
4. Okres przechowywania danych. 
    Okres przechowywania pozyskanych od Państwa danych osobowych określają przepisy prawa,                     
w tym obowiązujące administratora regulacje kancelaryjno-archiwalne, nakazujące przechowywanie 
dokumentacji do czasu utraty jej wartości dowodowej. 
 
5. Komu przekazujemy Państwa dane. 
    Dane osobowe udostępnione administratorowi w celach związanych z zamówieniem przekazywane 
będą wszystkim zainteresowanym podmiotom (zasada powszechnego dostępu do informacji publicznej, 
zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). Odbiorcą pozyskanych przez 
administratora danych osobowych będą również podmioty, z którymi administrator zawarł umowy                      
o świadczenie usług przesyłu lub archiwizacji danych, wsparcia technicznego albo usuwania awarii 
systemów informatycznych. Dostęp do danych osobowych ograniczają powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, np. z uwagi na ochronę prywatności. 
 
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
    Dane osobowe pozyskane od wykonawcy w celach związanych z zamówieniem mogą być 
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, z zastrzeżeniem przypadków określonych 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 
7. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. 
    Wykonawca uprawniony jest do : 

− dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia) lub ograniczenia ich 
przetwarzania, 



− usunięcia swoich danych, jeżeli przetwarzanie danych nie następuje w celu realizacji 
obowiązku określonego obowiązującymi przepisami prawa lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej, 

− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
     Powszechnie obowiązujące przepisy prawa mogą ograniczać przysługujące wykonawcy 
uprawnienia, związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.  
 
8. Obowiązek podania danych. 
    Udostępnienie danych osobowych w celach związanych z zamówieniem nie jest obowiązkowe. 
Udostępnienie danych jest warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub warunkiem 
jego realizacji.  


