
ZAŁACZNIK NR 4 

do zaproszenia do składania ofert 

zapytanie ofertowe nr OPS/2/2020 

……….…………………..……….…….. 

               imię i nazwisko ( nazwa firmy) 

KLAUZULA INFORMACYJNADLA KONTRAHENTA 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Pilchowicach   z siedzibą w Nieborowicach, ul. Główna 52 tel. 32 3327165 lub 730179561; 

 

2) kontakt do inspektora ochrony danych, tel. 32 331 48 09, 502639006, email: 

nowator@nowator.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1; 

 

3) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartej 

umowy, na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), a także w celu realizacji obowiązków 

administratora wynikających z przepisów prawa w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO). Pani/Pana dane 

osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co 

stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) 

RODO). 

 

4) odbiorcą Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą: instytucje i organy określone przez 

przepisy prawa. 

 

5) Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej na podstawie: nie dotyczy 

 

6) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiedni dla danego typu 

dokumentacji wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz do czasu 

przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.   

 

7) posiada/ją Pani/Pan/Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

  

8) ma Pan/Pani/Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;   

                        

9) podanie przez Pana/Panią/Państwo danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia i 

wykonania zawartej umowy/ zamówienia i zakupu materiałów biurowych/mebli/inne 

 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.  

  

 ………………………                                                            ………………………….. 

           data i miejsce                                                                                                                      podpis 

mailto:nowator@nowator.edu.pl

