Krosno Odrzańskie, …………………
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku 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 osobowych) (Dz. Urz. UE. L z 2016 r. Nr 119), zwane dalej RODO
informuję, że:
1) Administratorem uzyskanych od Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie
Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 h, email: ops@krosnoodrzanskie.pl,
tel. 68 383 3360;
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim jest
Pan Henryk Gibała, adres email: serwis@serwis-technika.pl, tel. 602 254 899;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w związku

z

postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na przygotowywanie i dostarczanie do szkół na
ternie gminy Krosno Odrzańskie w 2020 roku jednego gorącego posiłku;
4) odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą mogły być jedynie osoby lub podmioty upoważnione z
mocy prawa;
5) podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym
z udziałem w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na przygotowywanie

i

dostarczanie do szkół na ternie gminy Krosno Odrzańskie w 2020 roku jednego gorącego posiłku;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od kolejnego roku od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamowienia;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia ich
przetwarzania;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, tj. przy wykorzystaniu
komputerów;
9) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
10) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

……………......……….
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