
KLAUZULA INFORMACYJNA BODO24 

 

Klauzula informacyjna 
 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119,  
str. 1 z późn. zm.) informuję, że: 
 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, zwany dalej "AD",  
jest : 

Wójt Gminy Izbicko 

ul. Powstańców Śląskich 12, 
47-180 Izbicko 

Tel.  77 4617221 
 

2. Z Administratorem można się kontaktować poprzez adres e-mail: wojt@izbicko.pl 

 
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwanym dalej IODO,  

z którym można się kontaktować poprzez e-mail: wojciechjanicki@bodo24.pl. 
 

4. AD przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 późn. zm.) 
 

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą,  
nie jest zobowiązana do ich podania, jednak konsekwencją nie podania ich jest brak możliwości 
wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

6. Dane osobowe będą ujawnione uprawnionym odbiorcom. 
 

7. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania  
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy 
 

8. Osoba, które dane dotyczą, ma prawo: 

 dostępu do swoich danych osobowych; 

 sprostowania swoich danych osobowych; 
 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  zastrzeżeniem przypadków,  

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  (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) 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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