
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki 
w stosunku do osób, których dane zostały udostępnione przez Wykonawców usług na rzecz 
Administratora – Związek Gmin Dorzecza Wisłoki  
 
Zgodnie z art. 14 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 119/1 – dalej RODO, informuję, że:  

 Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania 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;   

 Pani/Pana dane zostały nam udostępnione w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę/ 
Wykonawców usługi na rzecz Administratora; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji 
umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 
oraz art. 6 ust 1 lit. e RODO w celach niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; 

 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane innym podmiotom uprawnionym 
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub podmiotom świadczącym usługi na rzecz 
Administratora; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 
którego zostały zebrane, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Po spełnieniu celu, 
dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych na 
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych; 

 przysługują Pani/Panu określone prawa, w tym: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
ich sprostowania (poprawiania), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, 
gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana; wniesienia sprzeciwu; 

 Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszy przepisy prawa, ochrony danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; 

 Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym realizacji usługi przez Wykonawcę na rzecz 
Administratora; 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  
i profilowaniu.  

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