
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Gminny  Zespół  Komunalny  adres:

ul. Mickiewicza 28A, 43-250 Pawłowice tel. (32) 449 34 34 e-mail: gzk@pawlowice.pl
2. Inspektorem  ds.  Ochrony  Danych  (osobą  odpowiedzialną  za  prawidłowość

przetwarzania danych) jest Elżbieta Borgosz (kontakt do inspektora: tel. 881 720 700 lub
e-mail iod.gzk@pawlowice.pl).

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonanie przedmiotu umowy
oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją tej umowy.

4. Przetwarzanie,  podanych  danych  osobowych,  odbywa się  na  podstawie  art.   6  ust.  1
lit b) i c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.

5. Odbiorcami  danych  są  upoważnieni  pracownicy  Administratora,  podmioty,  którym
należy  udostępnić  dane  osobowe  w  celu  wykonania  obowiązku  prawnego,  Urząd
Gminy w Pawłowicach – jako organ nadrzędny, a także podmioty przetwarzające na zle-
cenie i  w imieniu Administratora,  na podstawie zawartej  umowy powierzenia,  w celu
świadczenia określonych w umowie usług np. serwisu, rozwoju i utrzymania systemów
informatycznych.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do
czasu  wygaśnięcia  wzajemnych  roszczeń  wynikających  z  zawartej  umowy,  lecz  nie
krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

7. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia
i realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i
realizacji umowy.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, art.  15-19 RODO przysługuje Pani/
Panu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  do  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu,
oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, oraz nie będą podlega-
ły profilowaniu.

10. Strony  udostępniają  sobie  wzajemnie  dane  osobowe  (dane  służbowe)  stron/
reprezentantów  stron  oraz  osób  uczestniczących  w  wykonywaniu  umowy
(do  kontaktu),  w  oparciu  o  zawarte  umowy  o  pracę  bądź  umowy  cywilnoprawne,
których przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów administratora, tj. zawarcia i wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. b i
f  RODO.

11. W  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  danych
osobowych  przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
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