
 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia 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” (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016), informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 

Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, telefon: 41 377 98 13, e-mail: gops@stopnica.pl 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 663 189 833, adres e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com  

3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług 

logopedycznych dla potrzeb Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy, 

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa; osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 

przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; inne podmioty z którymi Administrator zawarł umowy 

powierzenia danych. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania i prawo do ograniczenia przetwarzania.  

7) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO); prawo do 

przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ponieważ podstawą prawną 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w formie papierowej i w formie 

elektronicznej, w tym w systemach informatycznych. 

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

11) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak 

możliwości udziału w postępowaniu.  

 


