
Klauzula  do zawieranych umów 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) – dalej: RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Wójt Gminy Mogilany, mający siedzibę: Rynek 2, 32-031 Mogilany, 
tel. 12 270-10-13, email: gmina@mogilany.pl.  

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony 
Danych. Jeżeli pojawią się pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych 
osobowych, a także przysługujących uprawnień, można się skontaktować 
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych odo.dmarek@onet.pl. 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą 
przetwarzane w następujących celach: 

 związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 
  związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 
  udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, 
  udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: niezbędność do wykonania 
umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 
ust. 1 lit. b RODO), 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, obsługa 
informatyczna, uprawnieni do kontroli. Na podstawie ustawy z dn. 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej- t.j. Dz. U. 2019 poz.1429  umowę będzie można 
udostępniać z zachowaniem pojęcia prywatności osoby fizycznej rozumianej na 
podstawie art. 5 ust. 2 RODO  

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat  lub dłużej 
w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (np. okres 
trwałości projektu, w celu realizacji zobowiązań wynikających z przepisów prawa). 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora o prawie do żądania od 
administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane 
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 
danych, cofnięcia zgody w zakresie jakim będzie udzielona bez wpływu na 
przetwarzanie jakiego dokonano przed cofnięciem zgody (wypowiedzeniem umowy). 
Prawa te mogą podlegać ograniczeniu. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa  

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oraz 
w celu zawarcia umowy, odmowa podania danych może skutkować odmową 
zawarcia umowy w pozostałym zakresie jest dobrowolne, konsekwencją nie podania 
danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie (jeżeli będzie potrzebna) mogą 
powodować trudności w kompleksowej realizacji zadań. 

10. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji 
międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. Jeżeli będziemy zmuszeni przetwarzać szczególne kategorie danych, 
min. dotyczące zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2. 
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11. Strony oświadczają, iż posiadają wiedzę, że dane zawarte w treści umowy, jak 
również przedmiot umowy stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane 
zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej oraz na stronie BIP - 
 www.mogilany.pl 

12. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w treści 
umowy dla potrzeb udostępniania ww. informacji (tj. art. 14 ust. 5 lit. a) RODO. 
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