Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Referat Rozwoju Gospodarczego
w Urzędzie Miejskim w Ropczycach
TOŻSAMOŚĆ
Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1,
ADMINISTRATORA
39-100 Ropczyce, nr tel. (17) 22-10-510, której przedstawicielem jest Burmistrz
Ropczyc.
DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA

Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za
pośrednictwem e-mail: parysa@ropczyce.eu.

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pana/i dane osobowe przetwarzane są przez Referat Rozwoju Gospodarczego
w celu:
1) odpowiedzi na wnioski i prośby, w tym wnioski o wydanie warunków
technicznych włączenia do sieci wod. – kan., na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO oraz na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm.)
2) udzielenia zamówienia o wartości do 30 tys. euro na roboty budowlane,
dostawy, usługi i realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), oraz
regulaminu wewnętrznego w sprawie udzielenia zamówień o wartości do
30 tys. euro,
3) uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane
(zawarcie umowy o wejście w teren) niezbędnego do przygotowania
i zatwierdzenia dokumentacji oraz realizacji zamówienia publicznego, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
i Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1332 z późn. zm.)

ODBIORCY DANYCH

4) zawarcia i realizacji umowy o wykonanie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
i finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), oraz
regulaminu wewnętrznego w sprawie udzielenia zamówień o wartości do
30 tys. euro.
Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do
odbioru Pana/i danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres
wskazany w przepisach o archiwizacji.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Posiada Pan/i prawo do:
 dostępu do treści swoich danych– na podstawie art. 15 RODO
 sprostowania – na podstawie art. 16 RODO
 ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO
Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących
naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Fakt nie podania ww.
danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO
INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH
ZAUTOMATYZOWANE
PODEJMOWANIE
DECYZJI

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

