
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

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:  

▪ administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9 (zwany dalej MODR); 

▪ wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w MODR, z którym można się 

kontaktować pod numerem telefonu (12) 285-21-13 lub 14 wew. 215, pod adresem 

email: iod@modr.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1; 

▪ Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 

opracowanie publikacji dotyczących zasad korzystania z wód, w ramach operacji 

Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) w Małopolsce, prowadzonym w trybie 

zapytania ofertowego; 

▪ odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;   

▪ Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający  

z obowiązujących nas przepisów tj. Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt, wytworzonych na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów dotyczących archiwów; 

▪ obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego;  

▪ Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom nadrzędnym i urzędom 

dokonującym kontroli MODR; 

▪ w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiadają Państwo: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa 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 uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Państwu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 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 Państwa danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

Data i podpis Oferenta: 

mailto:iod@modr.pl

