Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE ODNOŚNIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
W związku z odpowiedzią na zapytanie ofertowe z dnia 22.09.2021r. na podstawie art. 13
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), zwanego dalej RODO, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy
informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Morawicy ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica, zwana dalej Podmiotem przetwarzającym.
2. Podmiot przetwarzający prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
3. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest
czynność niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy, prawnie uzasadniony interes Podmiotu
przetwarzającego, lub też obowiązek wynikający z przepisów prawa.
4. Dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu zawarcia i realizacji umowy,
b) w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Podmiot przetwarzający lub przez stronę
trzecią,
c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Podmiocie przetwarzającym.
5. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Podmiotem przetwarzającym
w celu realizacji zawartej umowy lub udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Posiadają Państwo prawo do:
a) żądania od Podmiotu przetwarzającego dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa,
w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Podmiot przetwarzający, nie krócej niż przez
czas trwania umowy i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
8. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morawicy, pod adresem: Morawica ul. Kielecka 9, 26-026
Morawica, tel. 41 301 40 41.
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