
lAtl\CZNIK Ny 3 - It'f~fm~cja ROOO 

INFORMACJA 

UrzQdu Gminy Baboszewo w zakresie ochrony danyeh osooowyeh 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz~dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/461WE (og6lne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

"RODO", informuj'Z, ze: 

administratorern PanilPana danych osobowych jest Urzqd Gmlny Baboszewo,ul. Warszawska 9A, 

09-130 Baboszewo, lei. 236611091; fax: 23 6611071, e-mail: urzad@qminababoszewo.pl 

• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Baboszewo jest Pan Andrzej Rybus-Tolloczko 

dzialajqcy na podstawie umowy 117/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. 

• Pani/Pana dane osobowe przelwarzane bt;!dct na podstawie art. 6 us!. 1 lit. c RODO w celu 

zwiqzanym z postt;!powaniem ° udzielenie zam6wienia publicznego ° wartosci szacunkowej 

ponizej 30000 euro w trybie zapytania ofertowego, pn. "Przeprowadzenie okresowych badafi 

lekarskich czlonk6w jednostek ochotniczych strazy pozamych z tereflu Gmlny 

Baboszewo". 

Ozn1&czeni@llprawy (l'1u01ar ref(1rencyjny): 2:1".271.2.12.2019 

• odbiorcami Panl/Pana danych osobowych b~d61 osoby lub podl11ioty, kt6rym udost~pniona 

zostanie dokumentacja poslt;>powania. 

• Pani/Pans dane osobowe b~dq przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia 

postt;!powania ° udzielenie zam6wienia; 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bE;1dC[ podejmowane w spos6b 

zClutomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiadll Pani/PSlI'l: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo d08t~pU do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcycl1; 

- na podstawie art 16 ROOO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych'; 

- na podstawie art. 18 ROOO prawo zqdania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zaslrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa wart. 18 ust. 2 ROOO**; 



prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz\ldu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, ;te przetwarzanie danych osobowych PanilPana dolyczqcych narusza przepisy 

RODO; 

• nis przysluguje F'ani/Panu: 

w zWi'l.zku z Illrt 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do USunillcia danych osobowych; 

prawo do I'rltsnoszenia dlllnych osobowych, Q kt6rym mowa wart. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobee przetwarzania danych osobowych, gdyz 

podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 us!. 1 lit. c RODO. 

• 'Wyjasnirmia: skorzys/anie z prawa do spros/owenia nie moie skut/wwac zmian. wynlku post~powania 
I) udzielenie zem6wienia publicznego ani zmian,! postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz rlie 
moie naruszeG integra/nosoi pr%ko/u oraz jego za1ilcznik6w. 

• ,. Wy}asnionJe: prawo do ogreniczanla przetwarzania nie rna zasfosowania W odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienla korzystania zo trodk6w ochlOny prllwnej lub w celu ochrony prew inne} osoby (fzyczne) Jub prawne}, lub z 
uwagi no watne wzglQdy interasu publiclnego Unii Europe/skie} tub pat'istwa cz!onkowskiego. 


