
                 Chorkówka, dnia …………..…………. 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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(RODO) informuję, iż: 
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Chorkówce(GOPS) jest  GOPS  reprezentowany przez Kierownika z siedzibą w Chorkówce 
175(38-458). zwany dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: tel. 134386936. 

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO – tj. 
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, 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych 
z realizacją zawartej umowy oraz w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 
30 000 euro netto. 

4. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu przystąpienia do zamówienia oraz 
zawarcia umowy. 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania 
zawartej umowy a po jej zakończeniu przez okres wymagany odpowiednią kategorią archiwalną. 

6. Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom jedynie na podstawie 
przepisów prawa. 

7. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są 
ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

11. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – tel. (0-13)4386937, e-mail: iod@chorkowka.pl. 
 
 

 
Potwierdzam zaznajomienie się z powyższymi informacjami. 
 
         

 

        ………………………………………………………. 
                   (podpis) 
 
 


