
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH  
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH KIERUJE ZAPYTANIE OFERTOWE DO 30 000 EURO 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich,  

siedziba, Łódź ul. Piotrkowskiej 175, 

tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl,  

reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych:  

e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej: 

zim.lodz.bip-e.pl. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zawarcia umowy związanej z realizacją 
zadań powierzonych jednostce na podstawie zarządzenia  Nr 4028/VII/16 Prezydenta Miasta 

Łodzi z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Inwestycji Miejskich realizacji zadań 

inwestycyjnych oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Łodzi jako inwestora 

zadań inwestycyjnych ze zm. w związku z § 3 statutu Zarządu Inwestycji Miejskich stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 

utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Inwestycji Miejskich (Dz. 

Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1431 ze zm.).  

4. Przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa: 
1) art. 6 ust. 1 lit. b 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; 

2) art. 4 pkt 3ea i  pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018); 

3) art. 43 i art. 44 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

 poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62); 

4) art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132 

oraz z 2018 r. poz. 398 i 650), zwana dalej KC.  

5. Dane teleadresowe zostały pozyskane z ………………………………………………………………………………………… 

6. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie prawa oraz  

podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł Umowy powierzenia  

przetwarzania danych osobowych, a także odbiorcom danych w rozumieniu przepisów  

o ochronie danych osobowym, m.in. Urzędowi Miasta Łodzi, podmiotom świadczącym usługi 

pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, biegłym rewidentom, Inżynierom kontraktu,  

a w przypadku zadań dofinansowanych ze środków UE: Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej oraz audytorom i kontrolerom weryfikującym prawidłowość rozliczeń uzyskanego 

dofinansowania.  

7. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

 poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) dane osobowe mogą być przekazywane na wniosek osób 

zainteresowanych w trybie dostępu do informacji publicznej.  

8. Dane osobowe będą przetwarzane w ZIM do czasu niezbędnego do realizacji zadań, o których 

mowa w pkt 3, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego Centrum Usług Wspólnych, 

prowadzącego obsługę jednostki na podstawie uchwały Nr XXVII/688/16 Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej  

o nazwie Centrum Usług Wspólnych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1815 ze zm.) i tam 

przechowywane przez okres 10 lat a w przypadku  zadania realizowane z dofinasowaniem z UE - 
wieczyście.  

9. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kontroli oraz prawo 

żądania ograniczenia przetwarzania danych. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych z uwagi na konieczność wywiązywania się  

z obowiązków przewidzianych ustawach oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje. 

10. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych 

osobowych.  

11.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 


