
KLAUZULA  INFORMACYJNA  

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT  
                                    
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  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 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Poddębice, reprezentowana przez 

Burmistrza Poddębic.  

Dane kontaktowe: 99-200 Poddębice, ul. Łódzka 17/21, tel. 438710702, e-mail: 

gmina@poddebice.pl . 

2. W Urzędzie Miejskim w Poddębicach jest wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. 

Dane kontaktowe: 99-200 Poddębice, ul. Łódzka 17/21, tel. 697021576, e-mail: 

iod@poddebice.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a)  związanym z rozpatrzeniem Pani/Pana oferty, 

b)  z ewentualnym zawarciem i wykonywaniem umowy na wykonanie zadania 

stanowiącego przedmiot otwartego konkursu ofert oraz 

c)  ewentualnej kontroli uprawnionych organów  

w związku z Pani/Pana zainteresowaniem naszą ofertą – ogłoszeniem otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań własnych Gminy Poddębice w 2020 roku w zakresie ochrony 

i promocji zdrowia, pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym, podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (podstawa 

prawna - art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia                     

o ochronie danych. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, nasi podwykonawcy, czyli podmioty, z których 

usług korzystamy przy ich przetwarzaniu w związku z zawartymi umowami powierzenia 

przetwarzania. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz 

prawo do ich sprostowania. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, realizacji przedmiotu objętego otwartym konkursem ofert oraz 

realizacją/wykonaniem ewentualnej umowy. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

9. Pani/Pana dane nie  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają przekazaniu do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowych. 

11. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w otwartym konkursie ofert. 

 

 

 


