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KL AU ZULA INFORMACYJNA O PRZE TWARZANI U DANYCTI
OSOBOWYCH

Zgodnie z aft. 13 Lrst. 1 i2 Rozporz4dzenia Parlam
ie ochrony osob fizy(:znyc
przeplywu takich ddpvch

e danych) uprzejmie irLformr4emy:

L Administratorem Danych Osobowych zbidrany
publicznyclr w Wojew6dzkirn Inspektor{cie
Grunwaldzka 2508, 60-166 Poznari) jest Wie
i Nasierrnictwa Adam Btochowial<

Inspektorem danych osobowych w Wojejv6dzl
w Poznaniu jest Karnil Sobieraj,*

2. W celu uzyskania inforrnacji przetwarzanygh
skontaktowa6 z naszyrn Administratorern DaL

rnail kierowanej na adres: wlpqZnal@pjpuq
realizacji zadari publicznych wynikaj4cydh zrealizacji zadari publicznych wynikaj4cydh z

niezbgdne do prawidlowego i sprawnegg pr
WIORIN.

dok w oparciy o
r. - (Dz.U. !:Z

5. Pan echowywran
od dnia zakoiczerriatego postgpowania o rJdzie
zawarteJ ul.llowy przekracza 4 lata, okles frz:ec

6. Obowi4zel< podania przezPaniylPana da
wyrnogiem ustawowym okreSlonym w
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia p

6. Obowi4zel< podania przezPaniylPana da
wyrnogiem ustawowym okreSlonym w
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia p
wynikaj4 z ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych odoho
zautotnatyzowauy, stosownie do art. 22 R.OltO

8. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie ar1. 15 RODO prawo doitgp
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
c) na podstawie art. 18 RODO prawo d

danych osobowych z zaslrze2eniem pr
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa lfrzg

2e przetwarzanie danyclr osobowych Pani/P



9. Nie
a)

b)

c)

przysluguje Pani /Panu :

w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit, b, d lub R.ODO prawo do uni gcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych o , o kt6rych w art.20 RODO.

ie art. 2 Ina

-*rj.u",.",. ,;;;;";j; ,; ;; ;,;.,; j;;;*;'^[,"^,
przetw ar zai 4c ego i stn i e.j e obow i 4zek w y znaczenia i n sp 

f 
tora
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przetw ar zai 4c ego i stn i e.j e obow i 4zek w y znaczenia i n sp ei<tora

** Wyja6nienie: skorzystanie z prawa do sprostowarjia nie
zam6wienia pubJicznego ani zmian4 postanowieh umQr.l,y w
i ntegral noSc i p ro tokotu oraz.j ego zat4cznik6w.

*** Wyja5nienie: plawo do ograniczenia ptzetwarzari,ia dan
w celu zapewnienia l<olzystania ze Srodk6w ochlorry prrjLwnei I

** Wyja6nienie: skorzystanie z prawa do sprostowarjia nie
zam6wienia pubJicznego ani zmian4 postanowieh umQr.l,y w
i ntegral noSc i p ro tokotu oraz.j ego zat4cznik6w.

*** Wyja5nienie: plawo do ograniczenia ptzetwarzari,ia dan

2

z uwagi na wazrle wzglpdy interesu publicznego Unii Ei.rropejskie.j lub paristr,Va czlonkowskiego.


