
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana  w celu związanym  z zapytaniem ofertowym 

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 maja2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta  Brzeziny, adres 

siedziby - Urząd Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący 

sposób:  

1) pod adresem poczty elektronicznej: iodo@brzeziny.pl,  

2) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

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

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w formie 

zapytania ofertowego z dnia 31.08.2020r. 

4. W związku z przetwarzaniem  danych w celu i na potrzeby realizacji zadań Miasta 

Brzeziny odbiorcami danych osobowych Pani/Pana mogą być: 

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem 

Brzeziny przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Burmistrz 

Miasta Brzeziny. 

3) dostawcy systemów informatycznych i usług IT; 

4) operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję. 

5. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, będą  przechowywane 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011r. 

(Dz.U. Nr 14  poz. 64 ze zm.) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Podanie przez Pan/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest 

niezbędne do:  

1) udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  

2) wykonania przez Zamawiającego czynności związanych z badaniem i oceną oferty                              

i ewentualnym zawarciem umowy. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

9. Posiada Pani/Pan, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.  

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

      zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

 

 
 


