
Załącznik Nr 2 

do Umowy Nr ………/2019 

z dnia ………………2019 r. 

 

POWIAT JELENIOGÓRSKI 

 

 

 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 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 (ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych), informujemy, że: 

 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Starosta Jeleniogórski z siedzibą 

w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10; 
 

2) w sprawach danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez 
administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@powiat.jeleniogorski.pl 
lub pisemnie na adres siedziby administratora; 
 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia zamówienia publicznego, 
tj. zawarcia i wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, której jest Pani/Pan 
stroną – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

 
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy 

przepisów prawa; 
 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez 
administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa 
dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 
wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 
Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 10 lat po wygaśnięciu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem 
akt organów powiatu i starostw powiatowych; 

 
6) posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych, 
b) sprostowania i ograniczenia przetwarzania swoich danych,  
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan,  
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
 



8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, 
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy 
i jej wykonania. 

 
9) w oparciu o zebrane dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 


