
 

 

 

 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Radgoszczy. 

2. Obsługę prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy, pl. św. Kazimierza 7-8, 33-

207 Radgoszcz kontakt: pod adresem e-mail: opieka@radgoszcz.pl,  lub pocztą tradycyjną na adres: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy, pl. św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres: iod@radgoszcz.pl lub pocztą tradycyjną na adres 

GOPS. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na postawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie aktywizacji społecznej 

realizowanej w ramach projektu Aktywność to przyszłość 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym osobom lub podmiotom. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z realizacji projektu 

p.n. „Aktywność to przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi IX Działania 9.1 Usługi społeczne i 

zdrowotne, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja-projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR 

b) ponieważ realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy z siedzibą 

w Radgoszczy, pl. św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz, odbiorcami Pani/Pana danych będzie 

Realizator projektu. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas określony w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 

2011 nr 14 poz. 67), z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać 

każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana 

osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwne 

8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem 

ważności oferty oraz konieczne do realizacji umowy. 
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9. Przysługuje Pani/Pana prawo do 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

10. nie przysługuje Pani/Pana 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 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/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały profilowaniu. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszą Klauzulą Informacyjną. 

……….……………………… 

data i podpis oferenta lub osoby 

reprezentującej oferenta 

 

 


