Załącznik do ogłoszenia konkursu
– Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Żyrakowie
w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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)”.

………………………………………………………………..
(data i podpis składającego oświadczenie)

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”, informuje
się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Żyrakowie, 39-204
Żyraków, Żyraków 137. Z administratorem danych skontaktować można się listownie pod
Adresem: 39-204 Żyraków, Żyraków 137 lub elektronicznie za pośrednictwem poczty email:
gmina@zyrakow.pl
2. W Gminie Żyraków jest pracownik wyznaczony do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony
Danych: Telefon kontaktowy: 146807116 e-mail : rodo@zyrakow.pl. Z Inspektorem Ochrony
Danych kontaktować się można również listownie na Adres: 39-204 Żyraków, Żyraków 137.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się
Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wyłonienia wykonawcy dla zadania p.n.: Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków w roku 2020”

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (osoba, której
dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub
w większej liczbie celów) art. 9 ust 2. Lit b. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administrator lub osobę, której dane
dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: pracownicy administratora, którzy będą
bezpośrednio odpowiedzialni realizację zadania, pracownicy ds. kadrowych, płacowych oraz
pracownicy wykonujący służbę BHP, informatycy oraz księgowi. Ponadto dane osobowe mogą
być przetwarzane przez firmy zewnętrzne obsługujące administratora danych osobowych w
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zakresie pomocy i utrzymania programów komputerowych na podstawie zawartych umów.
Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa;
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. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na
podstawie przepisów ogólnych.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5-ciu lat licząc od roku następnego
po roku w którym wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym
z podejmowaniem decyzji, lecz nie będą poddawane profilowaniu,
Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez
postawy prawnej.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
b. sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
c. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po
ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
d. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są
Pani/Pana dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana
zgody),
e. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których
odbywa się przetwarzanie,
f. przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne
rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z
przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

……………………………………….
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną

