
Klauzula informacyjna dla reprezentantów spółek np. członków zarządu (organów spółek, 

stowarzyszeń) bądź osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu określonego 

podmiotu, którzy zawarli umowę w imieniu podmiotu 

W związku z zapisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Sławno z siedzibą: ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, tel. 44 755 18 50, e-mail: sekretariat@ugslawno.pl 

2. Sprawami z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych, kontakt: iod@ugslawno.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu : 

 zawarcia i realizacji Umowy z dnia …….. dotyczącej ........................ (art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub 

art.6 ust. 1 lit b), 

 ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

 realizacji obowiązków prawnych Administratora wynikających z przepisów prawa w tym Ustawy  

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisów o archiwizacji (art.6 ust 1 lit. c RODO) . 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa 

powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożnością podpisania umowy. 

5. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, stanowisko) w ściśle 

określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. 

6. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/ podmiotom. 

Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do 

przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych 

osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące 

usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów 

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do 

realizacji umowy oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

8. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: 

 dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii; 

 żądania sprostowania danych osobowych; 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu 

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