
KLAUZULA INFORMACYJNA  

DLA FIRM  

(dot. umów zawartych w postępowaniu Pzp) 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  oraz art. 14 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) – dalej: RODO informuję, że: 

I. Administratorem Państwa danych jest: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej,  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 3. 

           Z administratorem danych można kontaktować się w następujący sposób: 

1) listownie pod adresem: ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa; 

2) telefonicznie pod numerami: 22-826-18-30 oraz 22-826-42-09; 

3) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.bip.wiih.org.pl  

w zakładce: Inspektorat, w pkt: skrzynka podawcza; 

4) pod adresem poczty elektronicznej: ih_warszawa@wiih.org.pl 

 

II. Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie 

jest p. Irena Kopyścińska, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: ikopyscinska@wiih.org.pl, 

telefonicznie: 22-826-18-30 / 826-42-09 wew. 42 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

 

III. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji  zawartej umowy, jak również w celu  ewentualnego 

dochodzenia roszczeń i/lub odszkodowań oraz obrony przed nimi. W związku z powyższym podstawą 

prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f  RODO. 

 

IV.  Administrator przetwarza (lub może przetwarzać) następujące kategorie Państwa danych 

osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko służbowe, nr telefonu służbowego, które pozyskał  

od drugiej strony umowy. 

 

V. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom 

publicznym (nieuznawanym za odbiorców danych) lub innym podmiotom uprawnionym do uzyskania 

danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom przetwarzającym Państwa dane 

osobowe na podstawie umowy powierzenia. 

 

VI. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Państwa dane będą przechowywane przez 

okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości.  
 

VII. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, po upływie okresów wskazanych w obowiązujących   

przepisach; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć 

możliwość skorzystania z tego prawa; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

VIII. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; tel.: 22-531-03-00). 

 

IX. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

X. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest 

brak możliwości nawiązania współpracy między stronami. 
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