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KLAUZULA INFORMACYJNA  

DLA UMÓW ZLECEŃ, UMÓW O DZIEŁO ORAZ  

Z KONTRAHENTAMI, TJ. OSOBAMI FIZYCZNYMI NIE PROWADZĄCYMI 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ OSOBAMI FIZYCZNYMI Z BAZY 

CEIDG 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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  

(Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. poz. 119.1) – dalej zwane RODO informuję, iż:  

  
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łukowie,  
ul. Piłsudskiego 17, 21- 400 Łuków, który to Urząd reprezentuje Starosta Łukowski.  

 

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji:       

Starostwo Powiatowe w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, 21- 400 Łuków lub adresem e-mail: 

iod@starostwolukow.pl. 

III. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy oraz wykonanie 

ciążących na nas obowiązków prawnych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz Art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. Będziemy również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach archiwalnych 

(dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz  

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie 

uzasadnionym interesem, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - jako niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 
 

IV. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.  

V. Odbiorcami Pani/Pana  danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, organy 

administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. 

VI. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.  
 

VII. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany  

w oparciu o następujące kryteria:  

a) czasu obowiązywania umowy,  

b) przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,  

c) przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 

 

VIII. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:  

a) dostępu do swoich danych osobowych,  

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 
niekompletnych danych osobowych,  

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez 
Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,  

d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną 

sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie 
usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,  
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g) przenoszenia swoich danych osobowych,  

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

 

IX. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo 

wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 

wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na 

nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.  

 

X. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznałem się/Zapoznałam się 

 

 

 

…………………………………. 
          (data, czytelny podpis) 
 

 

 

  

  

 

 
 

 


