
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w prowadzonym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, wykonania zlecenia, usługi oraz zawarcia i realizacji umowy cywilno-prawnej 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)  

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Tarnowiec reprezentowana przez 
Wójta. Kontakt - adres: 38-204 Tarnowiec, Tarnowiec 211, tel. 134255509,  

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: patrycja.kaczmarczyk-hap@ugtarnowiec.pl, tel. 
134255512 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych może być:  
a.  art. 6 ust. 1 lit. b  RODO 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, 

b. art. 6 ust. 1 lit. c  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz.1740) oraz 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). 

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
zawarcia i realizacji umowy, wykonania zlecenia, usługi. 

5. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu przystąpienia do zamówienia, zawarcia umowy 
oraz jej realizacji. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości podjęcia współpracy.  

6. Dane będą przechowywane przez okres współpracy, trwania zawartej umowy a po jej zakończeniu przez 
okres wymagany kategorią archiwalną. W przypadku danych zawartych jedynie na fakturach dane są 
przechowywane przez okres 5 lat (kat. B5), w przypadku umów cywilnoprawnych bez składki na 
ubezpieczenie społeczne przez okres 10 lat (kat.B10), natomiast w przypadku opłacania składki 
społecznej przez okres 50 lat (kat.B50).  

7. Administrator może przekazać dane innym odbiorcom jedynie na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą 
danych może być np: operator pocztowy w przypadku prowadzenia korespondencji, bank realizujący 
usługi bankowe. Szczegóły dotyczące odbiorców można uzyskać w siedzibie Administratora.  

8. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych.  

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje żądanie następujących uprawnień: 1) 
prawo dostępu do danych osobowych; 2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – 
w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 3) prawo do usunięcia danych osobowych - 
w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z 
prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 
przepisów prawa; 4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, 
gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych 
jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w 
zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której 
dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 

10. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO istnieje prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

11. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
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