
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 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), dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sośnicowic, z którym 
można się kontaktowad: 

 listownie pisząc na adres :Rynek 19, 44-153 Sośnicowice, 

 telefonicznie pod numerem 32 335 86 24, 

 pisząc na adres email: um@sosnicowice.pl 
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktowad 

się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
iod@sosnicowice.pl lub pisząc na adres Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach. 

3. Cel przetwarzania danych: 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Ustawy o finansach 
publicznych, Ustawy Parow zamówieo publicznych art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – w celu 
związanym z rozpatrzeniem Pani/Pana oferty na .......wpisać nazwę postępowania , w 
związku z ewentualnym zawarciem i realizacją umowy na wykonanie zadania 
stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które zapewniają nam 
wsparcie w wypełnianiu naszych uprawnieo i obowiązków poprzez obsługę techniczną, 
świadczenie usług na podstawie umów powierzenia oraz innych instrumentów prawnych 
w tym Platforma zakupowa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również 
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 
w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
procedury zapytania ofertowego oraz zawarcia i wykonania ewentualnej umowy. 
W celach archiwalnych dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim 
w Sośnicowicach zgodnie z przyjętym jednolitym rzeczowym wykazem akt utworzonym 
na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, otrzymania 
ich kopii na podstawie art. 15 RODO, 

 prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych na podstawie art. 16 
RODO,  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18,  
7. W przypadku gdy poweźmie Pani/Pan informacje o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 

danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi 
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 ust. 1 
RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. b, c RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wzięcia 
udziału w postępowaniu ofertowym i zawarcia umowy.  


