
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla klientów/kontrahentów w związku z zawarciem umowy

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016r.
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 – RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Włodowice posiadająca siedzibę w Urzędzie Gminy Włodowice:
42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26, tel. 34 3153001, e-mail: urzad@wlodowice.pl, reprezentowana przez Wójta Gminy 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez pocztę elektroniczną: iodo@wlodowice.pl 

3. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  zawarcia  i  realizacji  umowy  (art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO),  a  także
wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. prawa podatkowego, przepisów
regulujących  zasady  rachunkowości;  w  przypadku  ewentualnych  sporów  Pani/Pana  dane  osobowe  możemy  również
przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony naszych praw na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  f  RODO, co stanowi
tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora 

4. Podanie  danych  osobowych  jest  warunkiem  zawarcia  umowy;  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  jest  brak
możliwości zawarcia i realizacji umowy 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz po jej zakończeniu przez okres wynikający
z przepisów  podatkowych  i  rachunkowych,  a  także  przepisów  ustawy  z  dnia  14  lipca  1983r.  o  narodowym  zasobie
archiwalnym i archiwach; w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane osobowe
będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń 

6. Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  innym  podmiotom  uprawnionym  do  ich  otrzymania  na  podstawie
obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, bankowe, prawne, windykacyjne, kontrolne, a także
biurom informacji  gospodarczej;  Pani/Pana dane możemy przekazać czasowo podmiotom przetwarzającym je w naszym
imieniu, w tym podwykonawcom wspierających nas w realizacji naszych działań; przetwarzanie Pani/Pana danych ujętych
w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy
czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach,
takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych 

7. Administrator  nie  przekazuje  ani  nie  zamierza  przekazywać  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  czy  organizacji
międzynarodowych 

8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa, których realizacja musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie, którego
odbywa się przetwarzanie danych: 
 prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii (art. 15 RODO) 
 prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16

RODO)
 prawo do  żądania  usunięcia  danych  osobowych  (art.  17  RODO)  –  ograniczone  tylko  do  tych  danych,  które  nie  są

niezbędne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO, tj.
 do  wywiązania  się  z  prawnego  obowiązku  wymagającego  przetwarzania  danych  lub  do  wykonania  zadania

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
 do celów archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych 
 do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), jednakże z wyłączeniem przypadków wskazanych w art. 18
ust. 2 RODO, m.in. prawo to nie będzie przysługiwało w takim zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych będzie
konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń 

 prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych
osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej  lub administrator wykaże
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw
i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych
osobowych, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul.  Stawki  2, w przypadku gdy
przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO) 

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie Państwa danych
osobowych  


