
 

         Załącznik nr 4 do umowy 
 

Nr ……../DRG/20 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Zgodnie z art. 13 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 (dalej: RODO)  

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż: 

1. Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest  

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, urzędujący przy Pasażu Karola  

Rudowskiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tel.: 44 732 77 01, 

adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, tj. Panią Annę Pełkę, z którą skontaktować się można poprzez 

adres e-mail: a.pelka@piotrkow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem  

i realizacją umowy cywilno- prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO. 

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania 

umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania 

dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych  

w przepisach RODO. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkiem niezbędnym  

do zawarcia umowy cywilno- prawnej, tj. do udzielenia zamówienia publicznego.  

W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  

lub profilowaniu. 

 

 

 

_________________________                                                       _________________________ 

            Zamawiający                                                                                   Wykonawca 


