
 

Załącznik nr 8 do Ogłoszenia 

 

 

 

 

Informacyjna dla oferenta w zakresie przetwarzania danych osobowych    

 

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”, informuję, że:  

 

 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Nowy Duninów,                                

ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów;  

2) Administrator – Wójt Gminy Nowy Duninów wyznaczył inspektora ochrony danych,                        

z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez email: inspektor@nowduninow.info.pl; 

telefonicznie: 24 261 02 36 lub pisemnie na adres siedziby administratora; 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
wyboru realizatora programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci                     

z gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez Gminę Nowy Duninów” w 

2019 roku, prowadzonego na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1510 z późn. zm. ); 

4) Państwa dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa np. NFZ.;   

5) okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami  

rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

7) posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 

Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) 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 których mowa w art. 20 

RODO oraz 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; 

10) podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i są Państwo zobowiązani 

do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych Państwa oferta zostanie 

odrzucona; 

11) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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