
 
ZAŁĄCZNIK NR 4 

Informacja  dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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) – zwanego dalej: RODO, przedstawiamy następujące informacje: 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Osie, 86-150 Osie, ul. Dworcowa 6,   
adres e-mail: ug@osie.pl. 
 

Administrator wyznaczył Inspektora Dantych Osobowych,  z  którym  możesz  się  skontaktować 
w  sprawach  ochrony  swoich  danych  osobowych  pod  e-mailem:  iodo@osie.pl lub pisemnie na adres 
Administratora. 
 

Jeżeli Państwa dane osobowe nie zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio, otrzymał  
je od oferenta w imieniu, którego Państwo działacie w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia oferty (dane 
kontaktowe). 
 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

• związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaszczu” prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego; 

• rozpatrzenia oferty stosownie do przepisów prawa w zakresie udzielenia zamówienia finansowanego 

ze środków publicznych (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności  

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), 
 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora usługi 

serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, operatorzy pocztowi, kancelarie prawne. W razie 

takiej konieczności, dane osobowe mogą być przez nas udostępniane także podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa do przeprowadzenia kontroli. 
 

Państwa  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały 
zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikającym z instrukcji kancelaryjnej 
obowiązującej u Administratora. Natomiast w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających ze złożonej 
oferty dane mogą być przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń. 
 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach 
przewidzianych przepisami RODO. 
 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.  
 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie 
będzie możliwa realizacja celów przetwarzania tj. rozpatrzenia złożonej oferty. 
 

Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, 
o której mowa w art. 13 RODO. 

                        ………………………………………………………… 

                                       (data i podpis) 
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