Załącznik nr 4

……………………………....
(pieczęć Wykonawcy)

Klauzula informacyjna.
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 danych osobowych jest Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom.
Józefa Bocheńskiego w Raciborzu , ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz, tel. (32) 414 40 02, e-mail:
slosg@strazgraniczna.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Śląskiego
Oddziału Straży Granicznej, ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz, tel. (32) 414 41 19, e-mail:
woi.slosg@strazgraniczna.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją
niniejszej umowy;
4) dane osobowe przetwarzane w celu związanym z realizacją umowy nie są przekazywane innym
odbiorcom;
5) dane osobowe przetwarzane w celu związanym z realizacją umowy nie są przekazywane do państw
trzecich, lub organizacji międzynarodowych;
6) dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały
zebrane lub przez czas przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa;
7) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie
są podejmowane automatycznie;
8)
posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii
tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących w
przypadku gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku,
gdy:
• kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu
danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
• administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Pani/Panu potrzebne do
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
• wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia
informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych Pani/Pana dotyczących;.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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. b RODO.

............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)

