
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. RODO 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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) informujemy Państwa co następuje: 

 

1. 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej 
AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwona (dalej: „AKWEN”), e-mail: 
p.stanczak@akwenczerwonak.pl. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, Adriana Pawlaka, z którym 
można się skontaktować listownie pod adresem wskazanym wyżej lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: 
iod@akwenczerwonak.pl. 

3. Celem przetwarzania Państwa danych jest rozpatrzenie złożonej przez Państwa 
oferty na zapytanie ofertowe “Wymiana geowłókniny wraz z pracami ziemnymi na 
kąpielisku Akwen Tropicana w Owińskach”. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. niezbędność do 

wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem 

umowy. 

5. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. Państwa dane nie będą przekazywane innym 

odbiorcom poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

6. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom 
międzynarodowym. 

7. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych wynosi 5 lat. 
8. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do: 

a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, 
b) sprostowania danych, 
c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 

przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 

d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych 

osobowych, 
f) przeniesienia Państwa danych osobowych, 
g) tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób 

wywiera istotny wpływ. 

9. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych 
osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podanie danych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy. 

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 

i prawie ich poprawiania. 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………….  
/data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane/ 


