
(Klauzula Informacyjna RODO Euro-Park Ząbkowice) 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ  

EURO-PARK ZĄBKOWICE 

 

 

Zgodnie z art. 13 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 „RODO”), informujemy, 

że: 

 

Administrator danych osobowych: 

1. Euro-Park Ząbkowice z siedzibą, przy ul. Powstańców Warszawy 8W, 57-200 Ząbkowice 

Śląskie, (dalej „Administrator”) jest Administratorem Pani / Pana danych osobowych. 

2. Z Administratorem, w sprawie związanej z ochroną danych osobowych, można 

skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem 

iod.epzabkawice@dpag.pl oraz listownie przesyłając informacje na adres Euro-Park 

Ząbkowice, ul. Powstańców Warszawy 8W, 57-200 Ząbkowice Śląskie. 

 

Inspektor ochrony danych: 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt jest możliwy za pomocą 

adresu e-mai: iod.epzabkawice@dpag.pl lub w formie listownej, wysyłając korespondencję 

na adres Administratora. 

 

Cele, podstawy prawne przetwarzania danych: 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu: 

1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w celu udzielenia 

zamówień publicznych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

 

Odbiorcy danych: 

1. Pani/Pana dane osobowe Administrator może przekazywać podmiotom 

przetwarzającym je na zlecenie (np. doradcom, audytorom, podmiotom świadczącym 
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usługi IT) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania). 

2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego 

jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani 

organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

 

Okres przechowywania danych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych: 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa, które można zrealizować poprzez kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym u Administratora (dane kontaktowe powyżej): 

1) prawo dostępu do treści swoich danych, 

2) prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych, 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

Dobrowolność podania danych osobowych: 

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Konsekwencją 

niepodania przez Panią / Pana danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 

RODO. 

 


