
 

 
 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy 

 

Poniżej przedstawiamy informacje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych                          

z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych na podstawie 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) (dalej: RODO). 

I. Administrator 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach mający 

siedzibę w Kielcach (25-369 Kielce), przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, zwany dalej „Administratorem”. 

II. Inspektor ochrony danych 

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować poprzez: 

1) pocztę tradycyjną; adres: IOD Urząd Statystyczny w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce; 

2) pocztę elektroniczną; adres e-mail iodkie@stat.gov.pl. 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: zawarcie i realizacja umowy. 

Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy  (art. 6 ust. 1 lit b) RODO ) oraz realizacja 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w tym w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, a także 

prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej polegający na właściwym i sprawnym 

realizowaniu zawartych umów, porozumień, toczącej się współpracy w związku z wyznaczeniem 

reprezentantów Stron i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację     

i realizację umowy (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). 

IV. Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić wyłącznie podmiotom, które są upoważnione do dostępu na 

podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym zwłaszcza Zakładowi Ubezpieczeń 

Społecznych oraz Urzędowi Skarbowemu. 

V. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania umowy, okres wynikający z przepisów 

rachunkowo-podatkowych, które mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, a także przez okresy wynikające z: przepisów 

kancelaryjno-archiwalnych i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla urzędów statystycznych. 

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą 
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Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii; 

2) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

3) żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie zostaną usunięte przez Administratora w ww. terminie; 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacjach ściśle określonych w przepisach RODO jeżeli 

Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

VII. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i realizacji 

umowy.  

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą: 

1) profilowane; 

2) podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

XI. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) 

lub organizacji międzynarodowych: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom 

międzynarodowym. 

 


