Załącznik nr 5 do zapytanie ofertowe – Klauzula Informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA
Poniżej znajdują się niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
zgodnie z rozporządzeniem 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, – zwanym
dalej RODO.
Kto
jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w
administratorem
Urzędzie Miejskim w Pyrzycach (ul. Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce,
Pana/Pani danych? tel. 91 397 03 10) jest Burmistrz Pyrzyc.
Gdzie
mam
skierować pytania
dotyczące
przetwarzania
moich danych?
Skąd
Pani/Pana
osobowe?

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego
w Pyrzycach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w
Urzędzie
Miejskim
w
Pyrzycach
za
pomocą
adresu:
iod@pyrzyce.um.gov.pl

mamy Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł
dane ogólnodostępnych takich jak Pani/Pana strona internetowa lub
CEiDG.

W
jakim
celu Cel przetwarzania
Podstawa prawna
przetwarzamy
Przeprowadzenie postępowania o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Twoje dane
udzielenie
zamówienia
nr
Wniosku
WO.271.88.2019,
prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego.
Zawarcie i wykonanie umowy.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Wykonania
obowiązków art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
prawnych
np.
sporządzenia
dokumentów księgowych oraz
wypełnianie
obowiązków
prawno-podatkowych.
Dochodzenie
roszczeń.
Komu
udostępniamy
Pani/Pana dane?

ewentualnych art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym
kategoriom odbiorców:
1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym za-

dania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
2) innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa bądź

stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Burmistrz Pyrzyc.
Przez jaki okres
będziemy
przetwarzać
Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

Jakie
prawa
przysługują
Pani/Panu
w
związku
z
przetwarzaniem
przez nas danych
osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych
możliwe jest skorzystanie z następujących praw: dostępu do swoich
danych, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów
ochrony danych osobowych.
Niezależnie od powyższych praw może Pani/Pan wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie
uzasadnione interesu administratora lub interesu publicznego.
Pani/Pana dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach,
chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do Pani/Pana danych
istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne
wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane
będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
Aby mieć pewność, że jest Pani/Pan uprawniony do skorzystania z
praw możemy prosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji
pozwalających na dokonanie identyfikacji.

Czy podanie danych Podanie danych do zawarcia i wykonania umowy jest w pełni
jest obowiązkowe? dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożnością
jej zawarcia.
O czym jeszcze Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych poza EOG.
należy wiedzieć?
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na
podstawie automatycznej analizy danych.

