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KLAUZULA INFORMACYJNA 

URZĘDU MIASTA I GMINY W SWARZĘDZU

Dotyczy:  Zamówienia publicznego nr  WI.7010.10.2022-9 na opracowanie  pełnobranżowej

dokumentacji  projektowej  budowlanej  i  wykonawczej  wraz  z  uzyskaniem  decyzji

umożliwiających  realizację zadania pod nazwą "Budowa ścieżki  rowerowej w ciągu ulicy

Szumana w Swarzędzu, na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Miasta Swarzędz wraz

przebudową nawierzchni jezdni i chodnika oraz budową wiat rowerowych, autobusowych i

parkingów"

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,  zwanej  „RODO”  oraz  ustawy z  dnia  10  maja  2018  roku  o  ochronie  danych

osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informuję, że:

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

z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz.

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

ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. 2018

poz. 1330).

3. Podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana  dotyczących jest

wymogiem,  związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego.

4. 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.



5. 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.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

-  na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana

dotyczących;

-  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych  osobowych  z  zastrzeżeniem  przypadków,  o  których  mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO;  

7. Nie posiada Pani/Pan prawa do:

-    usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

-    przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  gdyż  podstawą  prawną

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

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 niezbędny do realizacji celów

przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

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).


