Załącznik nr 4 do rozeznania cenowego
KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Rzewnie, Rzewnie 19,
06-225 Rzewnie. Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: Urząd Gminy Rzewnie, Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie
przez email: rzewnie@bipgminy.pl
telefonicznie: 297613409
W Urzędzie Gminy Rzewnie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem
możecie się Państwo kontaktować pod Urząd Gminy Rzewnie, Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie
rzewnie@bipgminy.pl tel.: 29 761 34 09. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest:
1) art 6 ust. 1 lit b 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 tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy,
2) 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 (dalej: RODO) tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku
prawego ciążącego na administratorze w zakresie wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust.
2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1)

przeprowadzenia procedury udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w tym wyłonienia
i wyboru najkorzystniejszej oferty,

2)

archiwalnym

i będą udostępniane odbiorcom danych upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz
innemu podmiotowi niż upoważnionemu na podstawie przepisów prawa tj. podmiotowi
świadczącemu usługi niszczenia dokumentacji (podmiot przetwarzający).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym rzeczowym
wykazie akt stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Przysługują Państwu następujące prawa:
dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie
retencji danych, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych osobowych.
Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkuje
odrzuceniem oferty.

