
 

                                                 
 

                                                                                                                          

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201
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)  
119, s.1/ informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:

WÓJT GMINY IRZĄDZE

można się z nim kontaktować listownie na adres Urzędu Gminy lub mailowo: 
wojt@irzadze.pl 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
gminnej Nr DG 705025 S w miejscowościach Irządze,  Zawada Pilicka,  Zawadka
długości 4,002km”      Numer postępowania: DZP.271.1.202
podstawowym bez negocjacji; 
4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 
zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 
7. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
      1) żądania dostępu do danych osobowych,
      2) żądania sprostowania danych osobowych,
      3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz usunięcia, przy 
czym uprawnienie to może być zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres 
przechowywania danych. 
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Och
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane 
formie profilowania. 
 
 
 
     
     
 

                                                    

                                                                                                                        
 

                                                                                                                            Załącznik nr 7 do SWZ
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
 
 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201
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)  –  RODO   /Dz.Urz.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: 
WÓJT GMINY IRZĄDZE 

42- 446 IRZĄDZE 124 
można się z nim kontaktować listownie na adres Urzędu Gminy lub mailowo: 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mgr Katarzyna Macherzyńska 
mail: kmacherzynska.iod@gmail.com 

dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  „Przebudowa drogi 

miejscowościach Irządze,  Zawada Pilicka,  Zawadka
Numer postępowania: DZP.271.1.2022   prowadzonym w trybie 

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
ch osobowych na podstawie przepisów prawa. 

Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 
zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 
1) żądania dostępu do danych osobowych, 
2) żądania sprostowania danych osobowych, 
3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz usunięcia, przy 

czym uprawnienie to może być zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Och
193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

   ………………     ………………………...
         data        podpis

 

                                                                                                                        

Załącznik nr 7 do SWZ 

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 

RODO   /Dz.Urz. UE L 

można się z nim kontaktować listownie na adres Urzędu Gminy lub mailowo: 

r Katarzyna Macherzyńska  

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

miejscowościach Irządze,  Zawada Pilicka,  Zawadka  
prowadzonym w trybie 

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  

Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz usunięcia, przy 
czym uprawnienie to może być zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

………………     ………………………... 
podpis 


