Załącznik nr 1 do projektu umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS
REALIZACJI UMOWY

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7,
adres email: sekretariat@kalwaria-zebrzydowska.pl, tel. 33/8766-218.
2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z naszym inspektorem ochrony danych, przesyłając e-mail na adres
ochronadanych@kalwaria-zebrzydowska.pl.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
art. 6, ust.1, lit. c oraz umowy zawartej na „Budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Kalwarii Zebrzydowskiej”.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy upoważnione do otrzymania
Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie
dłuższy niż wynikający z przepisów ustawowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez podmioty
przetwarzające lub nadzorowane przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej,
przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych,
prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo
do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
8. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny,
aczkolwiek jest wymogiem ustawowym a konsekwencją odmowy ich podania jest
brak możliwości realizacji wskazanego w umowie zadania.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania.

