
Pouczenie wynikające 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) (Dz. Urz. UE L 

119). 

Informujemy, że: 

➢ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów 

Śląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie 

Śląskim, zlokalizowanego w Gryfowie Śląskim przy ul. Rynek 1; 

➢ Inspektor Ochrony Danych – Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o. wykonuje swoje obowiązki w 

siedzibie spółki, zlokalizowanej pod adresem: ul Platanowa 15; 62-200 Gniezno. 

➢ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/ celach przygotowania i 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji 

tego zamówienia;  podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych 

osobowych jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 

zwana w dalszej części „ustawą Pzp”; 

➢ odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Zamówień Publicznych oraz w 

przypadku zamówień współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych instytucje 

pośredniczące i kontrolne, w szczególności: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Ponadto w zakresie określonym w 

ustawie Pzp, dane publikowane będą na stronie internetowej www bip.gryfow.pl.; 

➢ Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji 

międzynarodowej;  

➢ okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.; 

➢ posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w 

zakresie określonym przepisami prawa; 

➢ ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

➢ podanie danych jest wymogiem ustawowym; 

➢ w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego;  

➢ Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu 


