
Załącznik Nr 3 
do zapytania ofertowego OPS.ZP-3/2022  z dnia 14 grudnia 2022 r.  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r.  w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  Osiedle  XX-lecia  52,  57-200
Ząbkowice Śląskie.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@opszabkowiceslaskie.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Ośrodek zadań ustawowych opisanych

w art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z
2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140.), zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

4. odbiorcą  danych  osobowych  mogą  być  podmioty  publiczne  (w  tym  organy  administracji  publicznej)
oraz podmioty uprawnione do dostępu do informacji publicznej – w trybie i na zasadach, o których mowa
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2176); 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego

po ostatecznym zakończeniu procesu wyłaniania Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia; 
7. posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,

ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do
cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem; 

8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  warunkiem  udziału  w  procedurze  wyłonienia
Wykonawcy,  który  świadczyć  będzie  w  2023  r.  usługi  na przygotowanie  i  dostarczenie  obiadów  dla
uczestników Dziennego Domu ''SENIOR +"  w Ząbkowicach Śląskich.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznego
proflowaniu. 

…………………………………………………..
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