Załącznik nr 1
Do umowy nr ……………………..
Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-

2)
3)

2)

3)

4)

5)

6)

Zagłębiowskiej Metropolii, z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, adres email:
kancelaria@metropoliagzm.pl, strona internetowa: bip.metropoliagzm.pl.
Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email:
daneosobowe@metropoliagzm.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) zawarcia umowy,
b) realizacja i rozliczenie umowy,
c) archiwizacja dokumentacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
rozporządzenia),
b) obowiązek prawny administratora wynikający z ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości,
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2009r.
o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia),
c) obowiązek prawny administratora wynikający z art. 5 o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia).
Pani/Pana
dane
osobowe
będą
ujawniane
osobom
upoważnionym
przez
administratora
danych
osobowych
oraz
podmiotom
upoważnionym
na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, operatorom
pocztowym lub kurierom w przypadku korespondencji papierowej, bankom w zakresie realizacji
płatności. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu
zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na portalu BIP;
Pani/Pana
dane
osobowe
będą
przechowywane
przez
okres
wynikający
z przepisów prawa dot. archiwizacji tj. 25 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku
zakończenia umowy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie celu b oraz c
i umownym w zakresie celu a. Podanie danych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych
jest brak możliwości zawarcia lub realizacji lub rozliczenia umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Załącznik nr 1
Do umowy nr ……………………..

Klauzula informacyjna na podstawie art. 14 RODO
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 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 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-

2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

Zagłębiowskiej Metropolii, z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, adres email:
kancelaria@metropoliagzm.pl, strona internetowa: bip.metropoliagzm.pl.
Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email:
daneosobowe@metropoliagzm.pl.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) zawarcia umowy,
b) realizacja i rozliczenie umowy,
c) archiwizacja dokumentacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora
jakim są zawarcie i realizacja umowy na dostawę i montaż mebli biurowych/siedzisk (art. 6
ust. 1 lit. f rozporządzenia),
b) obowiązek prawny administratora wynikający z art. 5 o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia).
Przetwarzane są następujące Pani/Pana kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, nr telefonu,
adres e-mail.
Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych
osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom
świadczącym usługi informatyczne, operatorom pocztowym lub kurierom w przypadku
korespondencji papierowej, bankom w zakresie realizacji płatności. Ponadto w zakresie
stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką
informacją lub publikowane na portalu BIP.
Pani/Pana
dane
osobowe
będą
przechowywane
przez
okres
wynikający
z przepisów prawa dot. archiwizacji tj. 25 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku
zakończenia umowy albo do skutecznego wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Pani/Pana dane osobowe pozyskano od Pani/Pana pracodawcy.

