
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 

Zamawiającego w celu związanym z udzieleniem zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto  

zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 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 119 z 04.05.2016), dalej „RODO” 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA  

I DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Łańcucie (MOPS) reprezentowany przez Kierownika zwanego dalej „Administratorem” 

z siedzibą w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 9, 37-100 Łańcut. 

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: mops-lancut@onet.pl, 

telefonicznie: 17 225 33 25 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez email: inspektorodo@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora.  

CELE PRZETWARZANIA 

I PODSTAWA PRAWNA  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO  

w celu związanym z udzieleniem zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto. 

ODBIORCY DANYCH 

 
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. 

PRZEKAZANIE DO 

PAŃSTWA TRZECIEGO LUB 

ORGANIZACJI 

MIĘDZYNARODOWEJ 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (tj. państw trzecich). 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych powyżej, a po tym czasie przez okres archiwizacji wymagany dla danych 

kategorii danych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie 

są ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 

Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu przystąpienia do zamówienia. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

ZAUTOMATYZOWANE 

PODEJMOWANIE DECYZJI,  

W TYM PROFILOWANIE 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 

profilowane. 

 

       

 


