
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 zł, poza PZP 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO) 

,informujemy że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Żłobek Gminny w Rudnej, ul. Piaskowa 5A, 59-305 

Rudna, tel: 607 118 817, e-mail: zlobek@rudna.pl 

 W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych (IOD): iodo@amt24.biz 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych oraz art.6 pkt.1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania 

umowy. 

 Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz 

uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia umowy 

oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. 

 Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
 sprostowania (poprawienia) danych, 

 ograniczenia przetwarzania danych, 

 dostępu do danych (w tym kopii tych danych), 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
 W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo 

do: 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO 

 usunięcia danych, 
 przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu.  

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 Podanie danych jest wymogiem ustawowym. 

 Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu. 
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