
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 

L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Komendant Ochotniczych 

Hufców Pracy w Opolu. 

         Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem: 

• poczty tradycyjnej: ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole 

• poczty elektronicznej: owk@ohp.opole.pl 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować  

w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pośrednictwem:  

• poczty tradycyjnej: ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole 

• poczty elektronicznej: iod@ohp.opole.pl 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu 

prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i zawarcia 

umowy oraz w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji 

podatkowej.  

W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu 

dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw 

Administratora. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub 

inne podmioty, którym Administrator je ujawnia do celów wynikających w związku z prawnie 

uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora oraz upoważnieni pracownicy 

Administratora. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane 

osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora 

przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.  

Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą 

przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. 

 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową realizacji umowy.  

 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

 

 

owk@ohp.opole.pl
iod@ohp.opole.pl


8. Posiada Pani/Pan: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników; 

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy 

czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu  

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;   

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO;  

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z powyższą informacją i w pełni zrozumiałem/łam jej treść. 

 

 

 

…………………………………… 

(data i podpis zleceniobiorcy) 

 

 


