
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec Wykonawcy/osób 

podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób wskazanych do kontaktu w sprawie 

zawartej umowy: 
 

Zamawiający, działając na mocy art. 13 i art. 14 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, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego 

dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łaszczów, ul. Chopina 14,  

22-650 Łaszczów. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail: iod@laszczow.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, 

udzielenia zlecenia, jego realizacji i rozliczenia, sprawozdawczości oraz zapewnienia sprawnej  

i  prawidłowej realizacji umowy na podstawie obowiązujących przepisów w szczególności ustawy 

o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, kodeksu cywilnego stosownie do art. 6 ust. 1 

lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

4. Dane będą przetwarzane również oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony 

interes administratora jakim jest umożliwienie kontaktu w sprawie zawartej umowy  

i powstałej współpracy oraz ewentualne ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń powstałych na 

tle stosowania umowy.  

5. Pani/Pana dane będą również przetwarzane w celach archiwizacyjnych na podstawie przepisów  

w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów 

archiwalnych do archiwów państwowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich 

otrzymania przepisami prawa. Ponadto, mogą być one ujawnione podmiotom przetwarzającym, 

takim jak podmioty zapewniające obsługę, utrzymanie i serwis systemów informatycznych 

wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od daty zakończenia 

realizacji umowy, zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną oraz przez okres niezbędny do 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe 

zawarcie i realizacja umowy. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

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

zautomatyzowany, dane nie będą również profilowane. 

11. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych. 

12. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne 

kierowane do realizacji umowy, których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania 

umowy oraz na etapie realizacji umowy o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

13. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać, w imieniu Zamawiającego 

obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazując im treść niniejszej 

klauzuli informacyjnej, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia 

danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający. 

 
 

 

 


