
 

Klauzula informacyjna: 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

reprezentowany przez Bożenę Knabę – kierownik ośrodka, z siedzibą w Lubawie. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

kontaktować się poprzez e-maila na adres: iod@ajip.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych 

można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych 

przetwarzanych przez administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z prowadzonym 

postępowaniem na udzielenie usług przez osobę prowadzącą warsztaty plastyczne na rzecz 

uczestników projektu „Rodzinnie w Lubawie”, współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W myśl ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c w/w 

rozporządzenia; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby, podmiotom którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo o zamówieniach publicznych, oraz Instytucje 

Zarządzające RPO WiM na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących 

przepisów prawa (przepisy o archiwizacji), 5 lat; w przypadku danych osobowych 

pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w 

zgodzie. 

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych; 

- sprostowania swoich danych osobowych; 

- żądania usunięcia swoich danych osobowych; 

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

- żądania przeniesienia swoich danych osobowych; 



- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

- jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, 

świadczeniobiorcy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w 

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji 

wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie 

postanowienia o udzieleniu zamówienia publicznego bez rozpatrzenia. 

8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

          

 

    Data: .........................................                                   Podpis................................................. 


