
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - INFORMACJA 
 

 
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Sylwester Krzywiec sp. komandytowa 
Adres: ul. Widuchowska 19, 71-718 Szczecin 
Kontakt: biuro@mvb.pl  
 
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Imię i nazwisko: Dawid Nogaj 
Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu 
 
3. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH 
Podmiot będący Pana/Pani pracodawcą, który w ramach postępowania przetargowego lub realizacji 
umowy udostępnia dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy 
adres e-mail, stanowisko) swoich pracowników. 
 
4. CEL PRZETWARZANIA 
Przetwarzanie danych jest niezbędne do: 
- zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;  
- realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń; 
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
5. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 
Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. b 
Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. c 
Podstawa prawna: 

 art. 70 Kodeksu cywilnego 

 ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f 
Uzasadniony interes: przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celu określonego w punkcie 3. 
 
6. ODBIORCY DANYCH (lub kategorie odbiorców) 
Podmioty, które na mocy obowiązującego prawa mają prawo wglądu w dane dotyczące prowadzonego 
postępowania przetargowego. 
 
7. OKRES PRZECHOWYWANIA (KRYTERIUM USTALENIA OKRESU) 
Dane będą przechowywane przez okres trwania postępowania, a po jego zakończeniu do czasu 
przedawnienia potencjalnych roszczeń. 
 
8. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 

 dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych 

 do żądania sprostowania danych 

 do żądania ograniczenia przetwarzania 

 do przenoszenia danych 

 niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

 do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
 
9. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 
Podane dane nie będą przekazywane do państw spoza EOG ani organizacji międzynarodowych. 
 

mailto:biuro@mvb.pl
mailto:inspektor@bezpieczne-dane.eu


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - INFORMACJA 
 

10. INFORMACJA, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB 
UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST 
ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH 
Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym, natomiast odmowa 
ich podania będzie skutkowała brakiem takiej możliwości. 
 
11. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE 
Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 


