
Informacja RODO 
Administrator
Twoich danych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rząśni,  ul.  Kościuszki  16,  98-332
Rząśnia

Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować:
1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: gops@rzasnia.pl, 
2) telefonicznie: 44 631-71-84
3) pisemnie: ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia

Inspektor  Ochrony
Danych

W  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Rząśni  został  wyznaczony
Inspektor  Ochrony  Danych,  z  którym  można  się  skontaktować  poprzez
adres  poczty  elektronicznej:  szymon.kubiak@elitpartner.pl  lub  pisemnie
(na  adres  siedziby  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Rząśni).  Z
Inspektorem  Ochrony  Danych  można  się  kontaktować  we  wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, 
podstawa prawna 
przetwarzania, czas 
przechowywania 
poszczególnych 
kategorii danych

Dane  będą  przetwarzane  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w
Rząśni  wyłącznie  w  celu  związanym  z  postępowaniem  prowadzonym  w
trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – dane
będą  przechowywane  przez  okres  5  lat  od  zakończenia  postępowania
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Po zawarciu umowy okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

Odbiorcy danych Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

Prawa osoby, której 
dane  dotyczą

Posiada Pani/Pan:

− na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych

osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana

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  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

− 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1

lit. c RODO.

______________________

*  Wyjaśnienie: skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

