KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 13 ust. 1 oraz 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s. 1) - dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przeciszowie (32-641) - dalej GOPS, ul. Długa 6.
2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa
praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych pod adresem
e-mail: iod@gopsprzeciszow.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.
3. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie superwizji
pracowników GOPS Przeciszów w trybie ustawy nie stosuje się art.4 pkt 8.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia
umowy;
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w GOPS poniżej kwoty określonej w art.
4 pkt 8 ustawy Pzp;
6. Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Przeciszowie przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania
umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania Umowy. Dane osobowe wynikające z zawartej umowy
będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową;
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c. w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo do
ograniczenia przetwarzania;
8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony
danych osobowych, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

……………………………
(miejscowość, data)

….…………………………………
(pieczęć firmy, podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

