
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
REALIZACJA ZAPYTANIA OFEROWEGO 

 Zgodnie z art.  13 ust. 1 i 2    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że: 

I. Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych  jest Gmina Piaski, reprezentowana przez Wójta Gminy 
Piaski. 
 
Z Administratorem można kontaktować się: 
- listownie na adres: Urząd Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski 
- telefonicznie: 65 571 90 30 
- poprzez e-mail: sekretariat@piaski-wlkp.pl 
 
II. Inspektor ochrony danych 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować: 
 
 poprzez e-mail: k.kedzia@piaski-wlkp.pl  
 listownie na adres: Urząd Gminy Piaski,  ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski 

 
III. Cele i podstawy przetwarzania danych 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zapytania ofertowego Remont 
szatni w hali sportowej w Piaskach, a następnie w celach archiwalnych w związku z ustawą z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553). 
 
IV. Odbiorcy danych 
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: 

- zainteresowane osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 
oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 
r., poz. 1330 ze zm.) 

- podmioty publiczne uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa 

V. Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w 
którym zakończono sprawę. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiadają Państwo prawo do: 

 a) dostępu do swoich danych osobowych 
W przypadku gdy realizacja prawa dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
Administrator może żądać od Państwa  podania dodatkowych informacji. 
 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 
 c) żądania usunięcia danych, gdy: 
 - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 
 - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem 
d) żądania ograniczenia przetwarzania 



Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych do czasu 
zakończenia realizacji zapytania ofertowego. 
 
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że administrator przetwarzając Pani/ Pana dane osobowe narusza przepisy RODO 
 
Skargę można wnosić na adres: 
Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa 
 
VII. Warunek podania danych osobowych 
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwy 
udział w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego. 
 
 


