Załącznik nr 3
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych przez Gminę Wrocław
Niniejszą informację otrzymuje Pani/Pan w związku z obowiązkami określonymi w
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)
(Dziennik Urzędowy UE z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Administrator Danych Osobowych (ADO)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Wrocławia.
Z Administratorem można się kontaktować w następujący sposób:
1.

listownie na adres: Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław;

2.

przez e-mail: wke@um.wroc.pl;

3.

telefonicznie: 71 777 86 88 (sekretariat Wydziału Klimatu i Energii).

Cele przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego oraz zawarciem i realizacją umowy.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie:
1.

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

2.

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3.

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i

archiwach

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez minimum 10 lat, następnie
Archiwum Państwowe, po ekspertyzie dokumentów, może podjąć decyzję o ich

zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane przez 25 lat w Archiwum Zakładowym Administratora danych
od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Pani/Pana sprawy, a następnie
zostaną przekazane do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, gdzie będą
przetwarzane wieczyście.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa. Dodatkowo, dane mogą być dostępne dla usługodawców
wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług
serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Pani/Pana dane w
zakresie imienia i nazwiska mogą podlegać publikacji w Urzędowym Rejestrze
Umów, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.um.wroc.pl, Urząd
Miejski, Rejestry, ewidencje, archiwa, Urzędowy Rejestr Umów).

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
1.

prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

2.

prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3.

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

4.

prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania

od nas Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać,
abyśmy przesyłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże, zrobimy
to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontakować się z Administratorem
danych lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej).

Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem

danych. Inspektorem jest Sebastian Sobecki. Można się z nim kontaktować w
następujący sposób:
1.

listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław;

2.

przez e-mail: iod@um.wroc.pl;

3.

telefonicznie: 71 777 77 24.

Prawo wniesienia skargi
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Wrocław, dnia

Czytelny podpis Wykonawcy Pełnomocnika Wykonawcy

