
    Załącznik nr 3 

 

 

   

Klauzula informacyjna w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (przetwarzanie w 

oparciu o ustawę z 27.08.2009 r. o finansach publicznych)  - zapytania ofertowe 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) – dalej RODO oraz zgodnie z  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) − informujemy, że:  

 

I.  Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski z siedzibą w 

Lwówku Śląskim al. Wojska Polskiego 25 A, telefon kontaktowy 756477888, e-mail: 

sekretariat@lwowekslaski.pl. 

II.   Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich 

danych osobowych; pod e-mailem iod@lwowekslaski.pl; pod numerem telefonu 75 6477929; lub pisemnie 

na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.  

III.   Cele i podstawy przetwarzania 

 Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane: 

1.  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa zgodna z art. 

6 ust. 1 lit. c RODO) – t.j. w celu związanym z zapytaniem ofertowym; 

2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją 

naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO); 

IV.   Okres przechowywania danych  

przez okres wynikający z przepisów prawa lub umów o dofinansowanie; 

V.  Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 

      VI.  Prawa osób, których dane dotyczą: 

      Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania danych (uzupełnienia niekompletnych danych); 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

 

 

 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1000

