
 

 

 
 
 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

I. Administrator danych osobowych 

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny z siedzibą w Łodzi (90-926), ul. Piotrkowska 104 
(zwane dalej „Stowarzyszeniem”) z adresem do kontaktu: Al. Kościuszki 59/61, 90-514 Łódź (tel. 
42 233-54-90, mail: iod@lom.lodz.pl) jest Administratorem Twoich danych osobowych. 

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych zwykłych 

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania na dostawę materiałów 
biurowych i eksploatacyjnych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a RODO oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO). W przypadku wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i który 
zostanie wyłoniony w toku prowadzonego postępowania, przetwarzanie odbywa się także na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy, jej realizacji oraz rozliczenia w ramach 
POPT 2014-2020; 

III. Okres przechowywania danych  

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których 
zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy dotyczące archiwizacji i rozliczania środków 
unijnych. Zgodnie z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r., wszystkie dokumenty potwierdzające wydatki wspierane z funduszy polityki 
spójności w ramach operacji powinny być udostępniane odpowiednim instytucjom uczestniczącym 
w systemie realizacji projektów unijnych przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po 
złożeniu zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji.   

IV. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione organom nadzoru i kontroli, sądom, podmiotom 
współpracującym z Administratorem, księgowym, prawnikom oraz informatykom, a także 
podmiotom uczestniczącym w realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014 – 2020, w szczególności ministrowi właściwemu w zakresie 
prowadzenia polityki rozwoju, będącemu Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Pomoc 
Techniczna na lata 2014 - 2020.  

V. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu w zakresie w jakim dane przetwarzane 
są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich 
kopii (art. 15 RODO), prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

1
 (art. 16 RODO), prawo 

ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO

 2
 (art. 18 RODO), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Nie przysługuje Ci: prawo do usunięcia danych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO), 
prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO
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. 

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia postępowania na 
dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.  

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich  

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
VIII. Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany 

Państwa  dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

                                                           
1
 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników. 
2
 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych nie ma zastosowania w odniesieniu do ich 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 Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
3
 Prawo do przenoszenia danych przysługuje wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i który zostanie 

wyłoniony w toku prowadzonego postępowania 


