Klauzula informacyjna - postępowanie ofertowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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 – RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach,

z siedzibą 42-242 Rędziny, ul. Wolności 126, tel. 34 320 10 15, e-mail: gops@redziny.pl.
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem

Ochrony Danych, pisząc na adres naszej siedziby, poprzez e-mail: inspektor1@odocn.pl lub tel. 503 724
226.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z rozpatrzeniem Pani/Pana oferty, w

związku z ewentualnym zawarciem i realizacją umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot
zapytania ofertowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
4) Podanie danych osobowych w związku z postępowaniem ofertowym jest dobrowolne, ale jest

warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału oraz zawarcia i realizacji umowy.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procedury zapytania

ofertowego oraz zawarcia i wykonania ewentualnej umowy. W celach archiwalnych dane osobowe będą
przetwarzane zgodnie z przyjętym jednolitym rzeczowym wykazem akt utworzonym na podstawie
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które zapewniają nam wsparcie w

wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków poprzez obsługę informatyczną, prawną na podstawie
umów powierzenia oraz innych instrumentów prawnych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej.
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich

sprostowania (poprawiania), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów

ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul.
Stawki 2.
9) Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje

profilowania.

