
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego 

Klauzula informacyjna RODO 

 

 

1.  Zamawiający  oświadcza, że będzie przetwarzać dane osobowe osób zawierających umowę 

oraz innych osób zaangażowanych w jej realizację i rozliczenie zgodnie ze swoimi 

obowiązkami wynikającymi z obowiązującego prawa o ochronie danych, w tym z 

Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 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 wdroży odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych ww. osób przed 

nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem oraz przed ich nieumyślną utratą, 

zniszczeniem, uszkodzeniem, zmianą lub ujawnieniem. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób 

wskazanych w §8 ust. 1, dotyczącego przetwarzania ich danych osobowych przez 

Zleceniodawcę, przekazując im informacje wskazane w §8 ust. 3 – 11. 

3.  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Rekreacyjnej 1, 72-005 

Przecław. Z administratorem można skontaktować się pisemnie na adres jego siedziby, na adres 

e-mail biuro@goksirprzeclaw.pl, bądź telefonicznie pod nr telefonu 882 783 416.  

4.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, którą to funkcje pełni 

Krzysztof Rychel. Z IOD można kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 601 080 704 lub 

poprzez email: iodo_kolbaskowo@wp.pl, bądź pisemnie na adres siedziby administratora. Z 

inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

5.  Dane osobowe osób wskazanych w §8 ust. 1 będą przetwarzane w celu realizacji 

postanowień niniejszej umowy. 

6.  Podstawę przetwarzania danych osób wymienionych w §8 ust. 1 stanowi  art. 6 ust.1 lit. b) 

oraz lit. c) RODO. 

7.  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę  informatyczną 

administratora oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i 

nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora lub mogące potwierdzić 

prawdziwość podanych w umowie informacji. 

8.  Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie po jej wygaśnięciu 

przechowywane przez 5 lat poczynając od 1 stycznia roku następującego po roku wygaśnięcia 

umowy, który to okres wynika z przyjętego przez administratora jednolitego Rzeczowego 

Wykazu Akt. Wskazany okres może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do zamknięcia 

wzajemnych rozliczeń finansowych. 

9.  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane 

profilowaniu i nie będą przedmiotem przekazywania do państw trzecich. 

10.  Zgodnie z RODO właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopi, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia 

danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu, realizacji 

przedmiotu umowy, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi 

do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00 —

193 Warszawa. 

11.  Przetwarzanie danych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia, realizacji i rozliczenia 

umowy. 
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