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Załącznik nr 3 

do Zaproszenia do składania ofert na dzierżawę nieruchomości  

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o., 

położonej przy ul. Drobnej 4/6 w Poznaniu 

 

Klauzula informacyjna dotycząca RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:  

1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu  

Sp. z o. o. (zwany dalej MPK) z siedzibą w Poznaniu (60-244) przy ul. Głogowskiej 131/133;  

2. W MPK wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: 

iod@mpk.poznan.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ppkt 1);  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z udziałem w Zaproszeniu do 

składania ofert na dzierżawę nieruchomości MPK położonej przy u. Drobnej 4/6, co stanowi o 

zgodnym z prawem przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w oparciu  

o przesłankę legalności przetwarzania o której mowa w art. 6 ust. 1 lit b RODO; 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie 

wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające 

dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi 

niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane 

we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; 

5. Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa  

w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach 

powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych MPK w zakresie archiwizacji dokumentów, a także 

w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa; 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do 

wzięcia udziału w ogłoszonym zaproszeniu do składania ofert na dzierżawę nieruchomości MPK 

położonej przy ul. Drobnej 4/6 w Poznaniu; 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 

8. Posiada Pani/Pan:  
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 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

9. Nie przysługuje Pani/Panu:  

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 


