
 

 

Projekt pt. "Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Hajnówka" jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 

2014 – 2020 

Załącznik nr 7 
do Zapytania ofertowego 

ZOK.042.1.2.2019 z dnia 12.02.2019 r. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miejska Hajnówka 
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Hajnówka z siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. 
A.Zina 1, tel. 85 682 21 80, fax 85 674 37 46 e-mail: hajnowka@hajnowka.pl. 

2. Jednostką obsługującą pracę Burmistrza Miasta Hajnówka jest Urząd Miasta w Hajnówce w 
zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Hajnówce.  

3. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zapraszamy do kontaktu z 
powołanym inspektorem ochrony danych adres e-mail: iod@hajnowka. 

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego 
ZOK.042.1.2.2019 z dnia 12.02.2019 r. oraz ewentualnej realizacji zamówienia.  

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

6. Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w Instrukcji 
kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy oraz urzędów 
obsługujących te organy oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią 
załączniki do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późn. 
zm.).  

7. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 

9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie 
będą profilowane. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji 
międzynarodowej. 

Mając powyższe na uwadze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

…………………………………………. 

                                                                                                     Data, podpis     


