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KLAUZULA INFORMACYJNA  
zgodna z Rozporządzenie 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 r., str. 1)  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Zębowice jest Wójt Gminy Zębowice ul. Izydora Murka 2, 

46-048 Zębowice, tel. 774216076, e-mail: ug@zebowice.pl  

W razie wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - prosimy o kontakt drogą 

komunikacji elektronicznej, telefoniczny lub osobisty.  

2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Zębowice można kontaktować się tel. 774216076 lub e-mail: 

iod@zebowice.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej "Rozporządzenie") tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed 

zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze w postaci przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli, w tym kontroli skarbowych.  

4. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane 

nie będą przekazywanie innym odbiorcom poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim.  

5. Państwa dane nie będą przekazywanie do państw trzecich.  

6. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej przez Państwa oferty na zadanie 

„Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa” oraz ewentualnego zawarcia z 

Państwem umowy, a także przechowywania na poczet kontroli przewidzianych przepisami prawa, w tym kontroli 

skarbowych.  

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które 

reguluje cel przetwarzania.  

9.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu 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 oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.  

10.  Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:  

a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,  

b) sprostowania danych,  

c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,  

d) ograniczenia przetwarzania,  

e) prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie Państwa zgody lub  

w związku z zawarciem z Państwem umowy);  

11. Nie przysługuje Państwu:  

a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO  

b) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

12. Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, można składać w Urzędzie Gminy 

Zębowice osobiście, pocztą, faxem lub drogą mailową.  

13. Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie przez Urząd Gminy danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas 

przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem 

nadzorczym.  

14. Podawanie danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.  

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  

Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Zębowice w celu poinformowania o złożonych ofertach i wyborze Wykonawcy. 

 
 
 
 

/data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane/ 
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