
Załącznik Nr 7 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 

(Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.), dalej jako „RODO” informuję, iż: 

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Branice z siedzibą w Branicach 

przy ul. Słowackiego 3. 

2.       Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminie Branice jest Jolanta Misiurka tel: 77 4868250 

w. 10, e-mail: iod@branice.pl. 

3.    Dane osobowe oferenta będącego osobą fizyczną lub reprezentantów oferenta, który nie jest 

osobą fizyczną, obejmujące imię i nazwisko, uzyskane przez Wójta Gminy Branice przetwarzane będą 

w celu realizacji powierzonego zadania publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne dla przeprowadzenia postępowania celem wyłonienia wykonawcy i 

zawarcia oraz realizacji umowy lub zlecenia. 

4.      Pani/Pana dane osobowe są udostępniane innym odbiorcom danych osobowych Odbiorcami 

danych mogą być: 

- podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa; 

- podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5.      Wójt Gminy Branice nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani 

organizacji międzynarodowej. 

6.      Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia 

powierzonego zadania, a także przechowywane będą przez okres istnienia obowiązku 

archiwizacyjnego, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną dopóki istnieje podstawa prawna przetwarzania 

danych. 

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, /jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych. 

8.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia 

umowy lub udzielenia zamówienia. 

10. Dane osobowe pozyskiwane są przez Administratora od oferenta, którzy złożył ofertę w 

postępowaniu. 


