
 

 

Załącznik nr 5 do Zaproszenia  

do złożenia oferty cenowej 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, 

 przy ul. Rynek 14.  

2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor 

Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl).  

3. Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu 

związanym z realizacją umowy o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 

130 000 złotych, w zakresie realizacji prac polegających na opracowaniu dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Zagospodarowanie 

terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - 

dokumentacja projektowo-kosztorysowa”. 

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania  

na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych będą upoważnieni pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Bieruniu. 

5. Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 

zostały zebrane lub w okresie wskazanym szczegółowymi przepisami prawa a okres archiwizacji 

będzie zależał od kategorii sprawy. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej 

Zamawiającego z Wykonawcą, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwia podjęcie współpracy 

pomiędzy w/w stronami. 

7. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 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) dnia  

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).  

9. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania 

ich sprostowania, usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem 

art. 17 ust. 3 RODO lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem.  

Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego 

(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.  

Zapoznałem się i przyjmuję powyższe do wiadomości. 

 
 

……………………………      ………………………………….. 
             (miejscowość, data)                  (imię i nazwisko) 


