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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

 administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wojciechów z siedzibą w Wojciechów 5,                    

24-204 Wojciechów, Telefon 81 517 72 41, Faks 81 517 76 65, E-mail info@wojciechow.pl; 

  inspektorem ochrony danych osobowych jest „Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego”                 

22-300 Krasnystaw ul. Orląt Lwowskich 13, www.cbi24.pl, kontakt e-mail: inspektor@cbi24.pl ; 

  dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z zapytaniem ofertowym; 

 dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w szczególności w celu przeprowadzenia zapytania 

ofertowego, realizacji umowy zawartej w wyniku jego rozstrzygnięcia, w celach archiwalnych i 

statystycznych, a także będą przekazane i przetwarzane przez Operatora Fundację: Fundacja Rozwoju 

Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut  Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Floriańska 31, 

31-091 Kraków  z siedzibą  w Warszawie 00-680, przy ul. Żurawiej 43, NIP 522-000-18-95 REGON 

002006030 w celu realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa - działania 3. 1: Działania szkoleniowe na 

rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. 

„Z KOMPUTEREM NA TAK”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, 

w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia, monitoringu, 

ewaluacji, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno — promocyjnych, 

 dane osobowe Wykonawcy mogą być udostępniane organom i osobom uprawionym do 

przeprowadzenia w Gminie Wojciechów czynności kontrolnych oraz audytowych; 

 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

  Wykonawca posiada:  

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania                      

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym                 

z właściwymi przepisami prawa); 

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

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

(Wyjaśnienie: 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);   

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

 Wykonawcy nie przysługuje: 

−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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