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KLAUZULA INFORMACYJNA 

URZĘDU MIASTA I GMINY W SWARZĘDZU 

 

Dotyczy: Zamówienia publicznego nr WI.7013.38.2020-2 na: 

 

Budowę parkingu rowerowego wraz ze stacją napraw rowerów przy Szkole Podstawowej nr 1,  

ul. Planetarna 7 w Zalasewie 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego 

RODO informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu z siedzibą 

przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędzu. 

Dane do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 

Swarzędz lub adresem e-mail: umig@swarzedz.pl. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Urząd Miasta 

i Gminy w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub adresem e-mail: 

iod@umig.swarzedz.pl. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy prawa, w szczególności: ustawa  

z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.0.2176). 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności: 

a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze; 

b. art. 6 ust.1 lit e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego  

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej  

administratorowi. 

5. Podanie danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności  

instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym  

do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. 
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7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących  

administratora danych w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty  

świadczące usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomocy administratorowi danych 

w dochodzeniu należnych roszczeń. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

b. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia 

okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

c. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 

RODO; 

e. przenoszenia dostarczonych danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

9. Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane  

do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych  

w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych  

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

zakładowych. 

11. Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można 

wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

 


