
*Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach  konkursu 

ofert na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia -  program polityki 

zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości 

wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Mieście Lubliniec oraz wśród mieszkańców 

w wieku 65+ na lata 2022 – 2026”  

w latach 2022-2023 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 informujemy 

że: 

1. Administratorem danych osobowych oferentów konkursu ofert jest  Burmistrz Miasta 

Lublińca z siedzibą przy ul. Paderewskiego 5, 42 – 700 Lubliniec. 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować na adres e-mail: 

iod@lubliniec.pl, a także korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Lublińcu 

ul. Paderewskiego 5, 42 – 700 Lubliniec lub telefonicznie pod numerem telefonu: 

34 3563474, 34 3530100 wew. 157. 

3. Dane osobowe oferentów konkursu przetwarzane będą w związku ze złożoną ofertą  

w konkursie ofert na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia -  program 

polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi 

i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Mieście Lubliniec oraz wśród 

mieszkańców w wieku 65+ na lata 2022 – 2026” w latach 2022-2023, a następnie 

realizacją zadania na podstawie zawartej umowy. Podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych uczestników/oferentów konkursu są przepisy ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 września 

2011 r. o zdrowiu publicznym (tekst jedn.: Dz.U.2021 poz. 1956 z późn.zm.), ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. 

zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. 

4. Dane osobowe oferentów konkursu mogą być przekazywane podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania, a następnie  

na potrzeby archiwizacji dokumentacji, według okresów wskazanych w przepisach 

szczególnych, w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (t.j.Dz.U.2011.14.67 ze zm.); 

6. Oferentowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania. 

7. Dodatkowo, oferentowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 



8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

profilowane. 

9. Podanie danych osobowych jest konieczne do udziału w konkursie, o którym mowa  

w pkt 3. 

 

*dotyczy osób fizycznych 

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca 

                  Edward Maniura 


