
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z
siedzibą w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 69, w imieniu którego działa Dyrektor.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych e-mail: inspektor@odo.info.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z zapytaniem ofertowym prowadzonym na podstawie przepisów
art. 2 ust. 1 pkt 1 „Prawo zamówień publicznych” z dnia 11 września 2019 roku /Dz.
U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zamianami/.

4)  Państwa  dane  będą  przechowywane  przez  okres  związany  z  realizacją
zamówienia a następnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji
archiwizacji jednostki.

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom (odbiorcom).

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7)  Posiadacie  Państwo  prawo dostępu do treści  swoich  danych  osobowych  oraz
prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8) W każdym momencie macie Państwo prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

9)  Macie  Państwo prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego,  gdy uznacie
Państwo,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  Ogólnego
Rozporządzenia.

10)  Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym.
Jesteście Państwo  zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych  będzie  nie  możliwość  udziału  w  procesie  związanym  z  zapytaniem
ofertowym  prowadzonym  na  podstawie  przepisów  art.  2  ust.  1  pkt  1  „Prawo
zamówień publicznych” z dnia 11 września 2019 roku /Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019
ze zamianami/.

11) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w
tym również w formie profilowania.

……………………………………………

            (data i czytelny podpis)


