
 
 
 

 

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – klauzula informacyjna 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

zgodna z Rozporządzeniem 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) 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum integracji Społecznej w Ustce  

ul. Wiejska 10, 76-270 Ustka. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod 

adresem – iod@cis.ustka.pl, 

3.  W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane 

osobowe w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym 

lub większej liczbie określonych celów; 

2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

4) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej 

osoby fizycznej; 

5) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

6) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, 

której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane 

dotyczą, jest dzieckiem. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw: 

1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 

2) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

3)  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

4) Ustawa Kodeks Pracy 

5. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO; 

2) prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO; 

3)  prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO; 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art. 21 

Rozporządzenia RODO; 

6)  prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO. 

6.  Dane osobowe mogą być przekazywane: 

1) upoważnionym z mocy prawa podmiotom; 

2) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz 

poprawności działania systemów; 

3) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji; 

4) podmiotom z którymi współpracuje Administrator w zakresie obsługi interesantów (m.in.: tłumacz 

przysięgły). 

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie 

art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje 

Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych 



 
 
 

 

narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9.  Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. 

10. Celem przetwarzania Państwa danych jest rozpatrzenie złożonej przez Państwa oferty  

w postępowaniu w ramach Projektu „Usteckie Centrum Usług Społecznych II” 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ewentualne 

zawarcie przez Państwa umowy na świadczenie oferowanej usługi, a także przechowywanie na poczet 

kontroli Projektu oraz innych kontroli przewidzianych przepisami prawa, w tym kontroli skarbowych. 

11. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane zakończy się najpóźniej 

z dniem 31.12.2028 r.  

12. Podanie danych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.  

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania.  

……………………………………………………………… 

(data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane) 

 

 

 
*Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

**Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  

 

 


