
  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

do umów cywilnoprawnych 

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 (RODO) 

informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 

Publicznych z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 309, adres e-mail: 

sekretariat@pzdp.cieszyn.pl  

2) W Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Cieszynie został powołany inspektor ochrony 

danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@pzdp.cieszyn.pl 

3) Wszelkie przekazane dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji 

zawieranych umów, ich wykonywania i rozliczania, a w szczególności do: 

a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

4) Dane osobowe, które zostały przekazane administratorowi w ramach wykonania niniejszej umowy, 

nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  które na podstawie stosownych 

umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora, 

6) Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez czas niezbędny do wykonania niniejszej umowy 

oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń mogących wyniknąć w ramach realizacji tejże umowy,  

a także obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i prawo 

ograniczenia przetwarzania,  

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, 

10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

11) Administrator pozyskuje również dane osobowe z publicznych rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, 

KRS. 

 


