
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Integracji Społecznej w Ustce  

z siedzibą przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Szumko, z którym można kontaktować  

się e-mailowo: iod@cis.ustka.pl. 

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego: doradztwo prawne w zakresie zamówień 

publicznych w ramach projektu pn. „Usteckie Centrum Usług Społecznych” 

realizowanego w ramach poddziałania 06.02.02 Rozwój usług społecznych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 prowadzonego w 

trybie zapytania ofertowego 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

postępowania, w przypadku wyboru oferty – realizacji umowy, oraz obowiązku 

archiwizowania dokumentacji i ewentualnych roszczeń. 

7. Odbiorcami danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa oraz Instytucja Zarządzająca. 

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych 

osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

9. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, nie przysługuje prawo do usunięcia 

danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu. 

10. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce nie 

będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
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