
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Słubicach, 

przy ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel. 957592022,  

e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl. 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Słubicach jest 

Pan Józef Kłobuch, kontakt: iod@powiatslubicki.pl, 95759 20 24. 

3) Dane zawarte w ofercie będą przetwarzane w celu realizacji umowy, archiwalnym oraz 

statystycznym. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c 

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. w związku z przepisami Kodeksu Cywilnego 

4) Dane osobowe zawarte w ofercie mogą zostać przekazane:  

a) organom kontrolnym, w których kompetencjach mieści się nadzór i kontrola 

prawidłowości wydatkowania środków publicznych wynikających z Prawa zamówień 

publicznych oraz ustawy o finansach publicznych. 

b) osobom fizycznym oraz innym podmiotom korzystającym z uprawnień wynikających 

z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

5) Dane zawarte w ofercie będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikającego z odrębnych przepisów dotyczących realizacji 

programów, z których finansowane jest zamówienie. 

6) Wykonawcy przysługuje: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych *; 

c) 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 **;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych   

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących     

narusza przepisy RODO. 

7) Wykonawcy nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia swoich danych 

    osobowych; 

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

c) 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. 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie  

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 

na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


