
Klauzula informacyjna – zapytanie ofertowe 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 osobowych- -  dalej „RODO” Kierownik 

jednostki informuje, że: 

 

Tożsamość Administratora Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku reprezentowana przez 

Kierownika, siedziba: ul. M.N. Mysłowskiego 11, 39-230 Brzostek 

Dana kontaktowe Administratora Z administratorem Kierownikiem OSIR można się skontaktować poprzez adres e-mail kierownikosir@brzostek.pl 

lub pisemnie na adres siedziby administratora  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku, ul Mysłowskiego 11,  39-

230 Brzostek 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony 

Danych 

 Tel.: 14 68 30 376 
 E-mail: iodcuw@brzostek.pl 

Cele przetwarzania  

i podstawa prawna 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z rozpatrzeniem oferty, w związku z ewentualnym 

zawarciem i wykonywaniem umowy na wykonywanie zadania stanowiącego  przedmiot zapytania ofertowego 
 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

–art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na 

administratorze wynikających z przepisów Ustaw: 

 Regulamin zamówień publicznych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku 
 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

Odbiorcy danych Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane 

będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego jest jawne.  

Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne 

mogą być podmioty z którymi Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku zawarł umowy lub porozumienia. 

Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach 

wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

Okres przechowywania danych Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zapytania ofertowego przetwarzane będą 

przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

Prawa podmiotów danych W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć moż-

liwość skorzystania z tego praw, 

 

Prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego 
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Informacja o dowolności lub obowiązku 

podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty. 

Przekazanie danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji 

Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych decyzji, w tym 

decyzji będących wynikiem profilowania.   
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