
KLAUZULA  INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie zapytania ofertowego 

 pn. Organizacja wypoczynku letniego 

I część – kolonia taneczno – sportowa nad morzem dla dzieci w wieku 7-13 lat dla 50 osób; 
II część – obóz rekreacyjny z elementami żeglarstwa nad jeziorem dla młodzieży w wieku 13-16 
lat dla 20 osób. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 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 (RODO), informujemy, że: 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24,                    
58-170 Dobromierz 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail:  iod.dobromierz@grupaformat.pl  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  
RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zapytania ofertowego pn. Organizacja wypoczynku letniego 
I część – kolonia taneczno – sportowa nad morzem dla dzieci w wieku 7-13 lat dla 50 osób; 
II część – obóz rekreacyjny z elementami żeglarstwa nad jeziorem dla młodzieży w wieku 13-16 lat 
dla 20 osób. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: od zebrania do czasu wskazanego w 
Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. 
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom i podmiotom, w zakresie 
niezbędnym do realizacji postępowania w trybie zapytania ofertowego, a także do celów 
sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych. 

 
Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak 
również prawo żądania do ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust.2 RODO) i niepodlegania profilowaniu. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 
 
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, prawo przenoszenia danych 
osobowych oraz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO. 


