
Klauzula informacyjna dla kontrahentów 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, których sprawy są prowadzone w 
ramach  wykonywanych obowiązków ustawowych jest Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie mające    swoją siedzibę w   Rypinie  ul.   Warszawska 38 A , w imieniu, 
którego występuje - Kierownik  jednostki. 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych :ido@powiatrypinski.pl. 
3. Cel przetwarzania danych/podstawa przetwarzania: Pani/Pana dane będą 

przetwarzane   w celu wykonywania czynności cywilno- prawnych.                                                              
Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c i  b rozporządzenia RODO. 

4. Przekazywanie danych do państw: nie dotyczy. 
5. Planowany termin usunięcia danych: zgodnie z przepisami prawa oraz Rzeczowym 

Wykazem Akt obowiązującym w jednostce. 
6. Posiada Pani/Pan prawo: 

a. dostępu do danych osobowych ich dotyczących;  
b. prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących;  
c. usunięcia danych osobowych ich dotyczących, w sytuacjach określonych w art. 

17 ust.1  RODO z   zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;  
d.  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania     danych    osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ich                     
dotyczących; o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne 
oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy;  

 
7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty przewidziane w przepisach 

obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z 6 września 2001 r.                             
o dostępie do informacji publicznej oraz podmioty, z którymi zostały zawarte umowy 
powierzenia. 

8.  Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji i rozliczenie zobowiązań  
oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń chyba, że przepisy 
szczególne stanowią inaczej. 

9.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wykonania 
czynności cywilno-prawnych ( usług, dostaw) 

10.  W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

11. Osoby, których dane osobowe dotycząc    posiadają prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, w przypadku uznania, że 
przetwarzanie ich danych osobowych narusza  przepisy RODO.  
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