
Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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) informuję, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ostrów Mazowiecka reprezentowana 

przez Wójta z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka, 

REGON: 550667913; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Jaromira Dylewskiego, z którym 

mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez 

adres e-mail: iod@gminaostrowmaz.home.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane przetwarzane 

będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz - w przypadku zawarcia umowy - na etapie jego 

realizacji na podstawie przepisów prawa (m.in. Kodeksu cywilnego, ustawy o dostępie do 

informacji publicznej); 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej. 

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

7. Posiadacie Państwo 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, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych 

osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym 

profilowania. 


