
KLAUZULA INFORMACYJNA  
ZAWARCIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ 
 

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

 Administratorem danych osobowych jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki reprezentowany przez 
Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, adres korespondencyjny:  
ul. Konopnickiej 82, 38-200  Jasło, doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200  Jasło, adres 
email: biuro@wisloka.pl, 

 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą: adres korespondencyjny 
ul. Konopnickiej 82, 38-200  Jasło, doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200  Jasło, adres 
e-mail: iod@wisloka.pl;   

  dane osobowe przetwarzane będą w celu: zawarcia i realizacji umowy cywilno-prawnej w zakresie    
określonym obowiązującymi przepisami, w tymi przepisami prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych,   
prawa podatkowego, prawa finansowego, w szczególności wynikającymi z Kodeksu Cywilnego; 

  dane osobowe przekazane w ramach niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6  
ust. 1 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
– w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa; art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r – w zakresie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. - zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych 
dobrowolnie; 

 odbiorcami danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy będą osoby lub podmioty, 
którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów 
cywilnoprawnych powierzył dane osobowe, a także organy uprawnione do otrzymywania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa; 

 dane przetwarzane będą przez okres trwania umowy, jak również przez okres trwania wymagalności 
ewentualnych roszczeń, a więc co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy (art.. 118 ustawy z dnia 
23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017 poz. 459 z późn.zm.);  

 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
odmową zawarcia umowy; 

 przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku danych 
przetwarzanych na podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim 
Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia; 

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