
Klauzula informacyjne dla osób udzielających odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  
w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”,  informujemy, że:

1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Młodzieżowy  Ośrodek  Socjoterapii
w Solcu nad Wisłą  reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować
się listownie: ul. Wczasowa 44, 27-353 Solec nad Wisłą, e-mailowo: dyrektor@mossolec.pl oraz
telefonicznie: 48 3761312.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-
mail: iod@mossolec.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art.  6 ust. 1 lit.  b RODO tj. niezbędność do

wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1

lit. c RODO tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci

przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa, w tym podmioty przetwarzające. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:
6. Dane osobowe zawarte ofercie  będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu i zgodnie z

przepisami o archiwizacji.
7. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych  dotyczących

osoby,  której  dane  dotyczą,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do
wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  a  także  prawo  
do przenoszenia danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy.
10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
11. Administrator nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane 

osobowe zostały zebrane.
12. Administrator  nie  zamierza  przekazywać  Pani/Pana  danych  osobowych  odbiorcy  

w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
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