
 
Klauzula Informacyjna 

Niniejszym, w celu realizacji obowiązku informacyjnego, zgodnie z 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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, 
iż:  

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy, czyli podmiotem decydującym o tym jak 
będą wykorzystane dane osobowe Wykonawcy jest, Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. 
Mikołaja Bpa w Grudziądzu, ul. Kościelna 1, 86-300 Grudziądz (dalej „Zamawiający”). 
Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym w następujący sposób: listownie na adres 
podany wyżej, elektronicznie parafia@bazylika-grudziadz.pl, telefonicznie 056 4622854.  

2. Dane Wykonawcy pochodzą od Wykonawcy, z treści kierowanych do Zamawiającego pytań o 
wyjaśnienie zapisów Zaproszenia do złożenia oferty, a także z oferty Wykonawcy.  

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Wykonawcy przez Zamawiającego. 
Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy 
w sprawie zamówienia zawartej z Wykonawcą, w tym do kontaktowania się z Wykonawcą w 
celu realizacji umowy, jak również w celu archiwizacyjnym.  

4. Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę następujących danych osobowych, aby móc 
zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Wykonawcą: 
- nazwa (firma), 
– imię i nazwisko w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną,  
- adres wykonawcy, 
- nr telefonu, 
- adres email,  
- imię i nazwisko osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do kontaktu,  
- nr konta bankowego.  
Jeśli z jakiegoś powodu Wykonawca nie poda tych danych osobowych, Zamawiający nie będzie 
mógł zawrzeć z umowy z Wykonawcą. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, Zamawiający może 
wymagać od Wykonawcy podania innych niezbędnych danych np. względów rachunkowych 
lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych Wykonawcy jest dobrowolne.  

5. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy prawo dostępu do danych i ich sprostowania, 
wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Z uprawnień tych Wykonawca może 
skorzystać w odniesieniu do żądania sprostowania danych - jeżeli Wykonawca zauważy, że 
dane są nieprawidłowe lub niekompletne, lub Wykonawca zostanie wezwany przez 
Zamawiającego do ich sprostowania. Wykonawca ma prawo wnieść skargę w związku z 
przetwarzaniem przez Zamawiającego swoich danych osobowych do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes UODO ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa).  

6. Dane osobowe Wykonawcy Zamawiający udostępnia podmiotom wspierającym 
Zamawiającego w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi 
płatnicze. Może przekazać dane osobowe Wykonawcy organom publicznym, każdemu kto 
skorzysta z prawa dostępu do informacji publicznej, a także na wystąpienie o udostępnienie 
protokołu wraz z załącznikami.  

7. Dane osobowe Wykonawcy przechowywane są przez czas obowiązywania umowy zawartej z 
Wykonawcą, a także po jej zakończeniu w celach:  



 
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,  
- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 
podatkowych i rachunkowych,  
- archiwizacyjnych,  
– maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.  

8. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  
9. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 


