
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) 

informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Annopolu z siedzibą ul. Leśna 2, 23-235 Annopol e-mail: 

sekretariat@annopolops.pl  

2) Kontakt  z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty 

elektronicznej iod@annopolops.pl lub numerem telefonu: 15/86-13-404 

3) Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Rozeznanie rynku skierowane do podmiotów ekonomii społecznej” w ramach 

projektu: „Aktywna przyszłość mieszkańców gminy Annopol”, Nr: RPLU.11.01.00-

06-0019/19, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, 

Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.” 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy  

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących związany jest z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym 

Rzeczowym Wykazie Akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu. 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. 

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest 

Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

11) Administrator Danych Osobowych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania. 
 

 

Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y  

z treścią klauzuli informacyjnej. 

 

………………..……………………………… 

(Data i podpis) 


