
KLAUZULA INFORMACYJNA  
dotycząca przetwarzania danych osobowych – umowy zlecenia 
 
Zgodnie Realizując wymogi 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 („RODO”)(Dz.U. UE. z 2016 r.,L 119, poz. 1) oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych: 

: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Urzędu Gminy z siedzibą w Lubrzy  przy  

ul. Wolności 73  48-231 Lubrza, reprezentowany przez Wójta Gminy Lubrza 
tel.: 77 4074650 | fax: 77 4074651 |  email: urzad@lubrza.opole.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym można skontaktować się 
w sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych:   
- adres poczty elektronicznej: e-mail: iod@lubrza.opole.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy zlecenia będą 
przetwarzane w następujących celach: 
1) związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 
2) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 
3) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, 
4) udzielania odpowiedzi w mogących się toczyć postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
1) niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem 

umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
2) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO, 
3) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
5. Pozyskane Pani/Pana osobowe mogą być przekazywane: 

1) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy 
wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, 

2) podmiotom przetwarzającym Państwa dane osobowe na nasze zlecenie np. związane z obsługą 

prawną, informatyczną, Pocztą Polską oraz innym niezbędnym w celu wykonania umowy. 

5.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa  trzeciego lub organizacji  
międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 
zostały zebrane i przetwarzane (okres obowiązywania umowy) oraz okresu, który jest niezbędny do  
obrony naszych interesów. Mogą być usunięte po upływie okresu określonego dla danej kategorii 
dokumentacji okresu przechowywania, w zależności od kategorii archiwalnej danej sprawy, zgodnie z 
przepisami prawa, które mogą nas obligować do przechowywania danych przez określony czas. 

7. W związku z przetwarzaniem  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje prawo dostępu do danych 
osobowych oraz prawo do sprostowania  usunięcia (prawo do bycia zapomnianym),  ograniczenia 
przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych. 

     W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu  na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego  
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie  przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania 
danych osobowych wymaganych przez administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie  będą przetwarzane  w sposób zautomatyzowany, w tym również w 
formie  profilowania. 
 

 

 


