
Klauzula 
informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem jest: 

 

Gmina Harasiuki, z siedziba 37-413 Harasiuki 112A, http://bip.harasiuki.pl/ 

DANE 
KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem – Gminą Harasiuki reprezentowana przez Wójta Gminy można 

się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub 

http://bip.harasiuki.pl/ 

DANE 
KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Administrator  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan 

skontaktować poprzez e-mail: iod@harasiuki.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora oraz tel. 158791306  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. 

CELE 
PRZETWARZANIA 
I PODSTAWA 
PRAWNA  

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji  ustawowych zadań nałożonych  

na gminę na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych w celu 

doprowadzenie do wyboru wykonawcy w oparciu o : 

 

a) przepisy Prawa Zamówień Publicznych, 

b) regulacje wewnętrzne w zakresie zamówień publicznych (zarządzenia, 

regulaminy ), 

c) wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszy Społecznego, Funduszu 

Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich zwanych dalej „wytycznymi”( o ile zamówienie jest 

dofinansowane ze środków unijnych w ramach programów operacyjnych). 

ODBIORCY 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, organom 

zgodnie   przepisami ustawy prawo zamówień publicznych  

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Dane będą przetwarzane przez okres przewidziany w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011r., sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych /Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67/ 

PRAWA 
PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia, 

sprzeciwu. 

PRAWO 
WNIESIENIA 
SKARGI DO 
ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

ŹRÓDŁO 
POCHODZENIA 
DANYCH 
OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe pochodzą z prowadzonej dokumentacji w  zakresie 

udzielanych zamówień publicznych 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy prawo o zamówieniach 

publicznych. 
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