
Szczecinek, dnia ……………… 

DOiK.262.262.21.2019.AL 

(dla przedsiębiorcy wpisanego do CEDIG, składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia). 

 

Pani/Pan 

……………………….. 

……………………….. 

KLAUZULA INFORMACYJNA  ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Szczecinku przy ul. Wiejskiej 4, reprezentowany przez Dyrektora, który przetwarza 

dane osobowe w celu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „Remont 

i adaptację lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Wodociągowej 6 A w Szczecinku 

na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku”. 

2) inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku 

jest Pani Dorota Borys MOPS ul. Wiejska 4 Szczecinek, pok. nr 17, tel. kontaktowy   

94 37 280 36 e-mail: inspektorochronydanych@mops.szczecinek.pl; 

3) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia postępowania 

o którym mowa w pkt. 1 powyżej, zgodnie z kategorią archiwalną określoną 

w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt MOPS w Szczecinku; 

4) osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do  ich usunięcia po 

upływie okresu o którym mowa w pkt. 3 powyżej. 

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia   

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 

6) podanie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne: 

jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości oceny i porównania 

złożonej oferty na przedmiotowe zamówienie. 

          DYREKTOR 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Szczecinku  

Marta Niewczas 
           (Administrator) 

 

Potwierdzam odbiór: 
 

 

………………………………….       
(data i podpis) 
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