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Załącznik nr 2 do umowy nr 1/KOTŁOWNIA/2022 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) - dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie z siedzibą przy ul. Klasztorna 7, 11-010 

Barczewo, NIP 739-11-66-078, REGON 000320153 

1. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można kontaktować się: 

a) listownie na adres: Zakład Karny w Barczewie ul. Klasztorna 7,11-010 Barczewo 

b) przez e-mail: iod_zk_barczewo@sw.gov.pl lub telefonicznie 89 532 87 38 

2. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w 

następujących celach: 

a) związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 

b) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

c) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

a) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 



2

 

8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, 

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Pani/Pana dane nie będą podległy zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 


