Klauzula informacyjna
do ogłoszenia o rozeznaniu cenowym
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) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko,
reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
2. W sprawach przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony
Danych osobowych poprzez e-mail: iod@lesko.pl lub pod adresem wskazanym w pkt 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ogłoszeniem
o rozeznaniu cenowym pn.: „Wykonanie koncepcji oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
zagospodarowania przestrzeni miejskiej w Lesku”.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być:
 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z Gminą
Lesko przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. Po upływie tego okresu dane osobowe będą
przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest konieczne do udziału
w postępowaniu o którym mowa w pkt 3.
7. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− 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;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− 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.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

