Załącznik nr 2

Białystok, dnia ……………………………
Zgoda na przetwarzanie danych
Ja niżej podpisany/na ……………………………….. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, nazwa wykonawcy,
NIP i adres oraz publikowanie wyników zapytania ofertowego przez Miejski
Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku na stronie internetowej, pod
adresem bip.modm.bialystok.pl
Oświadczam, że wyrażona przeze mnie zgoda jest dobrowolna, zaś
administrator danych przed wyrażeniem niniejszej zgody przekazał mi informacje,
o których mowa w art. 13 i 14 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia
wyrażonej zgody przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

……………………………
(podpis, data)

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 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, RODO)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski ośrodek Doradztwa
Metodycznego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok
zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
2.

Dane
kontaktowe
do
odo@modm.bialystok.pl

Inspektora

Ochrony

Danych

e-mail:

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem
zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) oraz zawarciem
i realizacją umowy na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Dress code”
w budowie wizerunku dyrektora.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy na
przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Dress code” w budowie wizerunku
dyrektora, w tym także przez okres ewentualnego wykonywania praw z umowy.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania,
zawarcia i wykonania umowy,
zaś ich niepodanie będzie skutkować
niemożnością realizacji umowy, za co Administrator Danych nie ponosi
odpowiedzialności.
5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych, Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że
udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani
naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany
jest Administrator Danych;
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie
Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator
Danych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane
mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
5) przeniesienia danych na podstawie art. 20 RODO

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21
RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których
Administrator Danych posiada uprawnienie do przetwarzania danych na
podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane
osobowe nie
będą przekazywane do
państwa
trzeciego/organizacji.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby
skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte
wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z
taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej

……………………………………
(miejscowość,

data i podpis)

