
 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U.UE.L.2016.119.1) 

zwanego dalej RODO, informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży 

Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732000, e-mail: 

komendant.biosg@strazgraniczna.pl; 

2) Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji BiOSG, ul. Mickiewicza 

34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732110, e-mail: woi.biosg@strazgraniczna.pl; 

3) Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. 

4) Celem przetwarzania Państwa danych jest rozpatrzenie złożonej przez Państwa oferty oraz realizacja 

zamówienia. 

5) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) tj. niezbędność do wykonania umowy 

lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

6) Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

7) Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

8) Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy (okres gwarancyjny) a po jego zakończeniu 

będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r.              

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U.2019.553 ze zm.) przez okres niezbędny 

do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z przepisów prawa. 

9) Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do: 

a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, 

b) sprostowania danych, 

c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 

dodatkowego oświadczenia, 

d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, 

f) przeniesienia Państwa danych osobowych, 

g) tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu 

i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ. 

10) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
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momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

11) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych 

osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

12) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodania 

danych może być uniemożliwienie zawarcia umowy oraz jej realizacji . 

13) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Ciebie dotyczą narusza 

przepisy prawa. 
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