KLAUZULA INFORMACYJNA – UMOWY Z WYKONAWCAMI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochorny 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
10 maja 2018 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Sztum ul. Mickiewicza
39, 82-400 Sztum;
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum to
iod@sztum.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia/wykonania umowy
RI.272…..2020 zawartej dnia ……….. 2020 roku na roboty budowlane pn.:
„Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie celem dostosowania do
wymogów przeciwpożarowych” w ramach zadania budżetowego „Modernizacja budynku
Urzędu
Miasta
i Gminy w Sztumie celem dostosowania do wymogów p. poż.” na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską lub
organizacji międzynarodowych, a także do innych odbiorców danych osobowych; (w innym
przypadku należy wpisać odbiorców danych osobowych)
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia i rozliczenia umowy,
a następnie przez okres zgodny z obowązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów
prawa;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 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.;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym, niepodanie
danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy;
9. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie
podlegają profilowaniu.

