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Załącznik nr 4  do zapytania ofertowego 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art.  13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), - zwanego w dalszej części RODO, podaje się do wiadomości 

następujące informacje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny                

w Łącku reprezentowany przez Kierownika. Dane kontaktowe Administratora: 

Gminny Zakład Komunalny w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck, e-mail: 

biuro@gzklack.pl, fax 24 26 14 131. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować: listownie na 

adres siedziby Administratora; telefonicznie 24 26 14 131; e-mail: iod@gzklack.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

prowadzonego w procedurze zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 

kwoty obligującej do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa 

prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 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. 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane.  

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wykonawcy biorący udział w 

postępowaniu oraz inne  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom,               z 

którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których 

odbywa się przetwarzanie danych osobowych.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu 

do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

7. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych posiada Pani/Pan prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa). 

8. Podanie Pani/Pana danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym, niezbędnym 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Niepodanie 

danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem 

wykonawcy (oferenta) z udziału w postępowaniu.     

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane 

organizacjom międzynarodowym. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania  

decyzji w tym profilowania. 


