
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

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 r. str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno, e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl lub  

62 78-247-67, 

2) inspektem ochrony danych osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie jest 

Paula Kłodnicka, e-mail: paula.klodnicka_mgopskepno@interia.pl lub tel. 508-409-776, 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania  

o udzielnie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawną prawną ich przetwarzania jest 

obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych 

spoczywający na Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie jako jednostce sektora 

finansów publicznych,   

4) przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, nazwę Wykonawcy, adres, NIP, 

REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą 

do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w celu udziału w postępowaniu o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego,   

5) przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane przez Wykonawców, których dane dotyczą, 

6) dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane  

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów 

prowadzących działalność kontrolną wobec Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie. 

Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych 

osobowych,   

7) dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz po jego zakończeniu, w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) oraz akty wykonawcze 

wydane na jej podstawie,  

8) przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych: 

a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 



9) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO, 

10) nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) usunięcia danych osobowych, 

b) przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych osobowych, 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 


