
Załącznik nr 4 

do zapytania ofertowego z dnia 12 września 2019 r. 

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, 

informujemy, że administratorem Pana danych osobowych jest Komendant 

Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa 

Piłsudskiego z siedzibą 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony 

Danych, z którym można kontaktować się: 

1) listownie na adres: ppłk SG Adam Pasieka 75-531 Koszalin ul. Marszałka 

Józefa                     Piłsudskiego 92; 

2) przez e-mail: adam.pasieka@strazgraniczna.pl. 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem w dniu …………… umowy 

związanych z realizacją umowy o dzieło nr …………… na „Wykonanie dokumentacji 

projektowej technologii węzła cieplnego dla zadania pn. „Rozbudowa krytej strzelnicy 

w m. Koszalin – cz. 2” będą przetwarzane w następujących celach: 

1) związanych z realizacją umowy; 

2) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań; 

3) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi; 

4) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana danych jest: 

1) niezbędność wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

2) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

6. Pozyskane od Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartej umowy, 

oraz 

2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania 

lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną 

podstawę prawną. 

7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pana dane do państw trzecich oraz 

organizacji międzynarodowych. 
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8. Okres przetwarzania Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane 

są przetwarzane, tj.: 

1) od czasu obowiązywania umowy; 

2) przepisów prawa, które obligują do przetwarzania danych osobowych przez 

określony czas;  

3) okresu, który jest niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z zawartą 

umową. 

9. Ponadto, informujemy, że ma Pan prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu 

na Pana szczególną sytuację; 

5) przenoszenia swoich danych osobowych; 

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji. 

11. Dane udostępnione przez Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
 

 

 

     ………………….      dnia  ……….………                           ……..……………………………. 
                              (miejscowość)                                            (data)                                                                      (czytelny podpis Przyjmującego Zlecenie)  


