Załącznik nr 5 do umowy ……….

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) – dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679 informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Bełchatów reprezentowane
przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400
Bełchatów. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za
pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) um@belchatow.pl, (ePUAP):
/umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta
Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy
drogą
elektroniczną
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
(email)
iod@um.belchatow.pl,
(ePUAP)
na
adres:
/umbelchatow/UM
lub
/umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1,
97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy
będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679, w
następujących celach:
3.1. wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy oraz przepisów
Kodeksu cywilnego,
3.2. wykonywania obowiązków administratora wobec organów kontrolnych w zakresie
realizacji umów.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane z uwagi na:
4.1. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679)),
4.2. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6
ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679)),
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z nawiązaniem i przebiegiem umowy, jednakże konsekwencją niepodania
danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i
wykonania umowy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom
uprawnionym, w zależności od potrzeb - organom lub podmiotom publicznym
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np.
sądom, organom egzekucyjnym, organowi rentowemu, organom podatkowym, organom
ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną
podstawę prawną. Ponadto dostęp do danych mogą mieć podmioty z którymi
Administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych w ramach obsługi
systemów informatycznych (nadzoru i asysty technicznej nad systemami) oraz osoby na
podstawie pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydanego
przez Administratora.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej
umowy oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w
przepisach szczególnych - w tym: przez okres przewidziany w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych, przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz
okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne, w szczególności ZUS.
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8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
8.1. dostępu do swoich danych osobowych,
8.2. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
8.3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia
przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania,
8.4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
8.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na
podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby
marketingu bezpośredniego,
8.6. przenoszenia swoich danych osobowych,
8.7. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – jest Pani/Pan
uprawniona/-y do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
nie będą profilowane
(zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną)

WYKONAWCA:

…….……………………

2

