
Załącznik nr 3 do Zapytania 

K L A U Z U L A I N F O R M A C Y J N A 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informujemy 

że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOWARZYSZENIE WIKLINA „PRZYJAZNY 

ISEP”, ISEP 54, 32-830 WOJNICZ. 

2. Z Inspektorem ochrony danych w STOWARZYSZENIU WIKLINA „PRZYJAZNY ISEP”, ISEP 54, 32-830 

WOJNICZ można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

majenka@wp.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu 

związanym z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 

procedurze zapytania ofertowego; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z 

dnia 26 września 2001 r. oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych 

oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków unijnych, w celu 

rozliczenia środków publicznych); 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie 

krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. przez okres 5 pełnych lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie ww. zamówienia; 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 


