KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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),
publ. Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L Nr 119/1- dalej RODO informujemy, iż:
1)Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie,
z siedzibą w Chrzanowie, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10; Administrującym danymi osobowymi w imieniu
POWDiR jest Dyrektor; tel. 32 646 71 88 , e-mail powdir.chrzanow@wp.pl;
2)Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować poprzez e-mail musialmarta@ochronadanych.jaw.pl,
tel. 668 220 648 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych;
3)Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – w celu związanym
z rozpatrzeniem Pani/Pana oferty, w związku z ewentualnym zawarciem i wykonywaniem umowy na
wykonanie zadania stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego oraz ewentualnej kontroli uprawnionych
organów;
4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania, określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych; (…..........lat)
5)Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów
prawa;
6)Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania;
7)Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów
powyższego rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,tj.
Prezesa Ochrony Danych Osobowych,ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
8)Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej;
10)Podanie danych osobowych jest warunkiem skutecznego złożenia oferty w zapytaniu ofertowym i zawarcia
umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją
niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

