
INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 i 14 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 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gołcza,
Gołcza 80 32-075 Gołcza, tel.: (12) 38 86 003, e-mail: ug@golcza.pl, NIP: 659-154-58-80,
Regon: 351555921.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony
Danych: Panią Patrycją Hładoń za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając
informację na adres e-mail: iod@golcza.pl, telefonicznie: 668416144 lub listownie
i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wybrania najkorzystniejszej oferty oraz
w przypadku wyboru Pani/Pana oferty w celu realizacji warunków zawieranych umów;
wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia
i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw.
uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury); dochodzenia ewentualnych
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy.

Podstawą prawną ich przetwarzania są: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust.
1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze) w związku z przepisami prawa takimi jak ustawa z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych i jej aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny i jej aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości i jej aktami wykonawczymi.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tylko i wyłącznie jeśli
są podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia
danych.

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem ofertowym będą
przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu złożenia w/w oferty cenowej, w tym
ewentualnego wykonania umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących
się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zgodnym z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa przez okres 5 lat od dnia zakończenia zapytania ofertowego, a jeżeli



czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo
do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych,
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do
ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość
skorzystania z tego praw; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. W celu realizacji wymienionych praw
należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
profilowane.

Administrator zobowiązuje Wykonawcę do dopełnienia w jego imieniu obowiązku
informacyjnego wobec osób, których dane zostaną przekazane Administratorowi w związku
z prowadzonym postępowaniem i które Administrator pośrednio pozyska od Wykonawcy
biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń,
o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci podczas pozyskiwania danych osobowych
na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnia obowiązek
w imieniu swoim i Administratora względem osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio pozyskali.


